
Město Milevsko 

Městský úřad Milevsko, Odbor investic a správy majetku 

Čj: MM 43108/2017 

V Milevsku 23.10.2017  

 

 

Město Milevsko  

v souladu s usnesením Rady města Milevska č. 382/17 ze dne 18.10.2017 zveřejňuje 

 

záměr pronajmout  
 

prostory v budově čp. 1604 R. Svobodové Milevsko, včetně garáže, která je součástí stavby 

(budova je součástí pozemku st. p. 59/2, nacházejícího se v katastrálním území Milevsko, 

který je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště 

Písek, klasifikační třída ukazatele energetické náročnosti budovy – G), jako prostory 

nebytové, spolku Šrot, z. s., se sídlem Tyršovo nám. 518, 399 01 Milevsko, IČ: 06079563.  

Účelem nájmu by mělo být provozování kulturních a společenských aktivit (realizace 

výtvarné tvorby a výstav, recitace básní, deskové hry, divadelní představení, umělecké 

workshopy), měsíční nájemné ve výši 100,00 Kč (částka nezahrnuje úhrady za poskytované 

služby spojené s užíváním prostoru), nájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 

šestiměsíční, případné náklady spojené s realizací úprav prostoru a vybavením potřebným 

pro účel nájmu by zajišťoval a hradil nájemce. 

 

 

Záměr se vyhlašuje zveřejněním na úřední desce na nám. E. Beneše čp. 6 v Milevsku, 

na internetových stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.cz (úřední deska - 

pronájmy, prodej, směny - hmotný nemovitý majetek, právo stavby nebo podnikání a rozvoj – 

prodeje, směny a pronájmy). 

K tomuto záměru se lze vyjádřit (připomínky možné i elektronickou formou) nebo podat jiné 

nabídky písemně v zalepené obálce označené heslem „VŘ – nájem NP v čp. 1604“ (a přesnou 

adresou odesílatele), které musejí být doručeny na adresu: Městský úřad Milevsko, 

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, nebo osobně na podatelnu úřadu nejpozději do dne 

09.11.2017 do 9:00 hod. 

 

 

Kontaktní osoba vyhlašovatele ve věcech záměru: Marcela Heroutová, 382 504 231, 

marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz 

Kontaktní osoba vyhlašovatele ve věcech technických: Marcela Suchanová, 382 504 232, 

marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz. 

    

 

Ing. Ivan Radosta, v. r. 

starosta města 
 

razítko města 

 

Vyvěšeno na úřední desce 25.10.2017 

Sejmuto z úřední desky     09.11.2017 
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