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Nabídka volného bytu k pronájmu
Město Třemošnice v souladu se Směrnicí č. 4/2021 Pravidla pro přijímání žádostí a
přidělování bytů ve vlastnictví Města Třemošnice vyvěšuje nabídku k pronájmu
jednoho bytu v budově čp. 50 Nádražní ulice, Třemošnice.
Byt č. 2 o velikosti 2 + kk o výměře 46 m2 + kóje o výměře 3 m2, v 1. nadzemním podlaží.
Vybavení bytu: kuchyňská linka, elektrický sporák, digestoř, žaluzie a garnýže, topný žebřík v
koupelně, umyvadlo se skříňkou, zrcadlová skříňka, odpadkový koš, měřiče tepla, odpočtový
vodoměr teplé a studené vody, možnost připojení k internetu
Společné prostory v domě: kolárna, kočárkárna, sušárna.
Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok a v případě bezproblémového užívání bytu bude
prodloužena.
Výše nájmu bytu činí měsíčně 135,- Kč za 1 m2; u kóje (skladový prostor) činí výše nájmu ½
stanoveného nájmu na 1 m2. V nájemném nejsou započítány náklady za služby spojené
s užíváním bytu (elektřina, teplo, voda, úklid společných prostor, připojení k internetu).
Požadavek kauce: před uzavřením nájemní smlouvy na byt je budoucí nájemce povinen složit
kauci ve výši 10.000,- Kč (viz. nájemní smlouva).
Způsob podání žádosti:
Žádost se podává na příslušném formuláři „Žádost o nájem bytu“. Formulář je možné si
vyzvednout na Městském úřadě v Třemošnici u paní Hany Pecharové (2. patro, č.d. 205) nebo
si ho stáhnout na stránkách města Třemošnice
https://www.tremosnice.cz/mesto/nejemni-byty/
Místo a datum podání žádostí: Městský úřad Třemošnice, Náměstí Míru 451, 538 43
Třemošnice. Žádosti se podávají nejpozději do 19. 8. 2022 do 10.00 hodin.
K nabídkám doručeným po termínu nebude přihlíženo.
Žádosti je možné doručit poštou, vhozením do poštovní schránky na budově MěÚ, osobně,
případně datovou schránkou (ID zsrbtms) nebo emailem na adresu podatelna@tremosnice.cz.
Žádost musí být elektronicky nebo vlastnoručně podepsaná.
V Třemošnici 29. 7. 2021
Ing. Miroslav Bubeník v.r.
starosta
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