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OÚ/128/2019
Ve Starém Městě, dne 13. 02. 2019

Věc : Oznámení pronájmu Obecního bytu.
Obec Staré Město, zveřejňuje v souladu s odstavcem 1 §39 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecních zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s odstavcem 1., čl. I., Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního
určení v obecním domě s byty zvláštního určení, nacházející se v katastrálním území Staré Městě u FrýdkuMístku a v Obci Staré Město, Jamnická 505, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaných na LV 1 u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, záměr Obce Staré Město pronajmout v tomto
domě 1 malometrážní obecní byt. Přístup do bytu i vlastní byt je plně bezbariérový, vhodný i pro imobilní
občany.
Zájemci, mohou podávat své žádosti na příslušném tiskopise, který si mohou vyzvednout na OÚ ve Starém
Městě, nebo na internetových stránkách obce www.stare-mesto.cz. Podmínky, za kterých lze malometrážní
byt pronajmout jsou uvedené v Pravidlech pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení, které jsou
k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Starém Městě a na výše uvedených internetových stránkách Obce Staré
Město.
Zalepenou obálku s podepsanou žádosti a s požadovanými vyplněnými tiskopisy je nutné opatřit textem:
Žádost o poskytnutí nájmu v obecním bytu na ulici Jamnická 505, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek,
a textem „NEOTVÍRAT“.
Zalepené obálky se odevzdávají na Obecním úřadě ve Starém Městě do 29. března 2019 (včetně) do 10.00
hodin.
Termín prohlídky bytu je možné domluvit individuálně na OÚ ve Starém Městě.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Bc. Jiří R o š k o
starosta obce

1. Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 13. 02. 2019
Jméno a podpis: Radka Trňáková ................................................
2. Sejmuto z úřední desky dne: ....................03. 2019
Jméno a podpis ................................................................................

