ČI. 8 Zvláštní podmínky
Spolu s nemovitým majetkem bude vybranému zájemci pronajat i movitý majetek, nacházející se v budově čp. 543 v obci Rychnov nad Kněžnou, který je rovněž předmětem tohoto výběrového řízení. Nájemné za nemovitý majetek a movitý majetek je vyčísleno jednou částkou viz či. 3. Jde o tyto movité věci: akumulační kamna - 4 ks, koberec kovral - 2 ks, hasicí přístroj - 2 ks, el. kamínka, lampa - 5 ks, svítidlo - 2 ks, lustr, svítilna - 6 ks.
ČI. 9 Předání nabídek a kontaktní adresa vyhlašovatele
Nabídky budou přijímány v pracovních dnech do 13. 9. 2010 do 15.00 hodin, přičemž u těch, které budou doručeny poštou, je rozhodné datum doručení zásilky do sídla vyhlašovatele na adresu uvedenou níže. Na nabídky učiněné po uvedené lhůtě nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky: osobně na referátu Rychnov nad Kněžnou nebo poštou v zalepené obálce označené jménem a adresou účastníka (není-li totožný s odesílatelem) a v levém horním rohu nápisem
„Výběrové řízení HMSR/137/2010 - 1. kolo - NEOTVÍRAT !!!"
Nabídky budou přijímány na adrese:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové
odbor Hospodaření s majetkem státu
referát Rychnov nad Kněžnou
Horova 180, 502 06 Hradec Králové
ČI. 10 Výběr nájemce
Jako jediné kritérium pro výběr nájemce se stanovuje výše nabízeného měsíčního nájemného za nemovitý a movitý majetek. Z přihlášených zájemců vybere nabídku s nejvyšším nájemným komise jmenovaná ředitelem územního pracoviště, která ze svého jednání pořídí zápis. Pokud dva nebo více zájemců nabídnou stejné nájemné, provede komise za účelem konečného výběru nájemce užší výběrové řízení s těmito zájemci. Minimální nájemné v tomto užším výběrovém řízení bude stanoveno ve výši předchozí nejvyšší nabídky. Otevírání obálek se v případě zájmu mohou účastnit předkladatelé nabídek, příp. osoby oprávněné za ně jednat. Výsledek výběrového řízení bude písemně oznámen všem zúčastněným zájemcům. V dalším platí pro toto výběrové řízení úst. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb.
Termín pro vyhodnocení nabídek: dne 16.9.2010 na referátu Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, v kanceláři č. dv. 324 v 9.30 hod.
Termín pro vyrozumění účastníků výběrového řízení: do 7 pracovních dnů od data vyhodnocení nabídek. Vítězi výběrového řízení se zároveň odešle smlouva o nájmu nemovitostí k podpisu.
ČI. 11 Povinnosti nájemce a vyhlašovatele
a)   Nájemce je mimo jiné povinen nejpozději do 21 dnů ode dne doručení výzvy vyhlašovatele platně podepsat smlouvu o nájmu nemovitostí a podepsanou smlouvu doručit na příslušné pracoviště vyhlašovatele.
b)   Nájemce je povinen plnit podmínky sjednané ve smlouvě o nájmu nemovitostí.

