Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Majetkoprávní odbor Úřadu městské části
Jírova 2, 628 00 Brno

Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce

V souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a pověřením Rady městské části BrnoLíšeň ze dne 19.2.2002 zveřejňuje ÚMČ Brno-Líšeň záměr pronajmout majetek obce, a to:
- nebytové prostory v objektu polikliniky Horníkova 34, v Bmě-Líšni, č. p. 2485, p. č. 9350,
v k. ú. Líšeň, vše zaps. na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Bmo-město.

Jedná se o místnosti v I. NP:
č.
č.
č.
č.
ě.
č.
č.
č.

150 - kavárna o výměře 114,69 m2
151 - sklad o výměře
5, 97 m2
152 - sklad o výměře
4,11 m2
153 - kancelář o výměře 16,05 m2
154 - manipulace o výměře 4,65 m2
155 - přípravna o výměře 3,74 m2
156 - chodba o výměře
4,63 m2
157 - přípravna o výměře 7,91 m2

Jedná se o pronájem prostor na dobu neurčitou.
Lze požádat o pronájem k jakémukoliv účelu, přednost bude mít provozování
zdravotnického zařízení.
Minimální výše nájemného v hlavním prostoru pro podnikání bude činit 1 800 Kč/m2/rok a ve
vedlejším prostoru bude činit 800 Kč/m2/rok dle usnesení 36. schůze Rady městské části Brno
-Líšeň ze dne 18.5.2016.
Připomínky a náměty ke zveřejněnému záměru mohou občané a ostatní subjekty podávat po
dobu jeho zveřejnění správě polikliniky tel. 544 134 260.

Nabídku zašlete na MČ Brno-Líšeň do konce záměru zveřejnění s nápisem „ŽÁDOST O
NÁJEM PROSTOR NA POLIKLINICE HORNÍKOVA NEOTVÍRAT“.
Formuláře k pronájmu naleznete na www.homikova.cz.
Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň

V Brně dne 8. 9. 2021

Majetkoprávní odbor Úřadu městské části

dfrava 2, 628 00 Brno

JUDr. Eva Vacxová-Veselá
vedoucí majetkoprávního odboru
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