Město Žamberk
Masarykovo nám.166, 564 01 Žamberk, tel.: 465 670 300
podatelna tel.: 465 670 211, 465 670 212
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu
Číslo: 22
Ze dne: 06.09.2019
Město Žamberk na základě usnesení Rady města č. 22/2019-RADA ze dne 05.09.2019 a
na základě zák.č. 128/2000 Sb. § 39 ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje záměr:
-

změny podstatného prvku (prodloužení doby nájmu) smlouvy o nájmu ze dne
22.09.2017 na pronájem části (cca 350 m2) pozemku parc.č. 2665 – zahrada
z celkové výměry 1094 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk za
účelem umístění pískoviště a posezení pro děti na dobu určitou do 31.08.2020 za
nájem ve výši Kč 1.750,--/celý předmět nájmu/rok.

Lokalita: Tovární
Popis: umístění pískoviště a posezení pro děti na určené části pozemku parc.č. 2665 v obci a
k.ú. Žamberk.
Zájemci se mohou vyjádřit nebo předložit své nabídky na adresu Město Žamberk, Odbor
REÚP, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk v termínu do 23.09.2019.
Vyvěšeno dne: 06.09.2019
Sejmuto dne: ……………
Ing. Lenka Fránková
podpis oprávněného zástupce
Za správnost vyhotovení:
Bc. Ivana Hečková
referent odboru REÚP

Město Žamberk
Masarykovo nám.166, 564 01 Žamberk, tel.: 465 670 300
podatelna tel.: 465 670 211, 465 670 212
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu
Číslo: 23
Ze dne: 06.09.2019
Město Žamberk na základě usnesení Rady města č. 22/2019-RADA ze dne 05.09.2019 a
na základě zák.č. 128/2000 Sb. § 39 ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje záměr:
-

změny podstatného prvku (počet pronajímatelů, výše nájemného) smlouvy o
nájmu ze dne 04.03.1996 ve věci pozemků parc.č. 477/102, 486/1, 486/2, 486/3,
487/56 (na pozemku stojí stavba č.p. 1375, obč. vyb., LV č. 2553 – Správa budov
Žamberk s.r.o. – kotelna), 487/75, 487/76, 487/80, 487/81, 487/83, 487/87, 487/89
vše vedeno na LV č. 684 pro obec a k.ú. Žamberk tzv. „řeznická cesta“.

Lokalita: Školská
Popis: jedná se o pozemky tzv. „řeznické cesty“ v obci a k.ú. Žamberk.
Zájemci se mohou vyjádřit nebo předložit své nabídky na adresu Město Žamberk, Odbor
REÚP, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk v termínu do 23.09.2019.
Vyvěšeno dne: 06.09.2019
Sejmuto dne: ……………
Ing. Lenka Fránková
podpis oprávněného zástupce
Za správnost vyhotovení:
Bc. Ivana Hečková
referent odboru REÚP

