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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180
referát Rychnov nad Kněžnou
OZNÁMENÍ
o výběrovém řízení HMSR/137/2010 - 1. kolo a jeho podmínkách
na zjištění zájemce o pronájem majetku v katastrálním území a obci Rychnov nad Kněžnou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"), jemuž přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle úst. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v souladu s § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb."),
vyhlašuje dne 16. 8. 2010
výběrové řízení na pronájem níže uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky.
ČI.1 Majetek k pronájmu
•    budova čp. 543 na pozemku p.č. 1427, způsob využití - rodinný dům, způsob ochrany -rozsáhlé chráněné území,
•    pozemek p.č. 1427 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 304 m2.
Nemovitý majetek je veden v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou a je zapsán na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území a obec Rychnov nad Kněžnou. Předmětem pronájmu jsou dále movité věci, které se nacházejí v budově čp. 543 (viz. či. 8).
Úřad je příslušný s uvedeným majetkem hospodařit ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.
ČI. 2 Popis předmětného nemovitého majetku
Nemovitosti se nacházejí na jižním okraji města Rychnov nad Kněžnou. Stavba domu čp. 543 byla povolena v roce 1903. V roce 1959 byla povolena přístavba kolny a dřevníku a v roce 1991 byla část domu rekolaudována na kavárnu. Do nedávná byla budova užívána jako prodejna. V budově jsou tři volné místnosti, dále kuchyňka se spíží, chodba, toaleta s umyvadlem, sklep, půda a garáž. Na budovu navazuje stavba dřevníku. Budova je napojena na elektřinu a vodu. Část pozemku je volná plocha zpevněná dlaždicemi.
ČI. 3 Minimální nájemné za nemovitý a movitý majetek činí
3.394,- Kč (Třitisícetřistadevadesátčtyřikorun českých) měsíčně

