Město Jílové
Mírové náměstí 280 , 407 01 Jílové, IČ: 00261408

Nabízí k pronájmu prostor sloužící podnikání č. 04 v objektu Mírové nám. 223, Jílové

Popis objektu pronájmu:
 Adresa – Mírové náměstí č.p. 223, 407 01 Jílové (dříve pronajatý prostor – KOSMETIKA)
 Nabízené prostory jsou v přízemí objektu, mají samostatný vstup.
 Prostory zahrnují:
místnost plocha (m2)
01
19,80
02
16,50
03 WC
8,40
Měsíční náklady spojené s užíváním prostoru sloužícího podnikání činí cca 4500 Kč (smluvní nájemné za plochu,
zálohy na teplo, vodu, osvětlení spolĞēŶǉĐŚ prostor bytŽǀĠŚŽ domu). Zálohy na odběr elektrické energie hradí
nájemce přímo dodavateli elektrické energie.
Podmínky:
 Budoucí nájemce si na své náklady zajistí úpravu pronajatých prostor pro účel svého podnikání.
 Pronájem bude možný od následujícího měsíce po schválení vybraného žadatele v Radě města Jílové.
Kritéria pro výběr:
 Žadatel, který je u Města Jílové veden jako dlužník, nebude do výběru zařazen.
 Záměr druhu provozované činnosti (využití) z hlediska služeb pro občany.
 Zahájení vlastního provozu.
Informace:
M.Škodová – referentka OSMŽP MěÚ Jílové (tel. 412 557 715, mobil 778 520 795),
J.Stuchlíková – referentka OSMŽP MěÚ Jílové (tel. 412 557 728, mobil 775 878 089), nebo osobně v budově MěÚ
Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové (2. patro, č. dveří 30, 32) .
Žádosti podávejte písemně na adresu Městský úřad Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, Mírové
náměstí 280, 407 01 Jílové, nebo osobně do podatelny Městského úřadu Jílové, a to do 11.11.2015 do 14.00
hod. Všechny žádosti podané v tomto termínu budou společně předloženy do jednání Rady města Jílové dne
25.11.2015.
V případě, že do výše uvedeného termínu nebudou zaevidovány žádné žádosti nebo RMJ dne 25.11.2015
nevybere nového nájemce, budou další žádosti podané po tomto termínu předkládány do následujících jednání
RMJ individuálně a to v pořadí, v jakém byly přijaty do podatelny MěÚ Jílové.

Město Jílové
Mírové náměstí 280 , 407 01 Jílové, IČ: 00261408

Nabízí k pronájmu prostor sloužící podnikání č. 03 v objektu Mírové nám. 227, Jílové

Popis objektu pronájmu:
 Adresa – Mírové náměstí č.p. 227, 407 01 Jílové (dříve pronajatý prostor – KADEŘNICTVÍ)
 Nabízené prostory jsou v přízemí objektu, mají samostatný vstup.
 Prostory zahrnují:
místnost plocha (m2)
01
02 WC

45,75
2,40

Měsíční náklady spojené s užíváním prostoru sloužícího podnikání činí cca 2200 Kč (smluvní nájemné za plochu,
zálohy na vodu, osvětlení spolĞēŶǉĐŚ prostor bytŽǀĠŚŽ domu). Zálohy na odběr elektrické energie a tepla hradí
nájemce přímo dodavateli energií.
Podmínky:
 Budoucí nájemce si na své náklady zajistí úpravu pronajatých prostor pro účel svého podnikání.
 Pronájem bude možný od následujícího měsíce po schválení vybraného žadatele v Radě města Jílové.
Kritéria pro výběr:
 Žadatel, který je u Města Jílové veden jako dlužník, nebude do výběru zařazen.
 Záměr druhu provozované činnosti (využití) z hlediska služeb pro občany.
 Zahájení vlastního provozu.
Informace:
M.Škodová – referentka OSMŽP MěÚ Jílové (tel. 412 557 715, mobil 778 520 795),
J.Stuchlíková – referentka OSMŽP MěÚ Jílové (tel. 412 557 728, mobil 775 878 089), nebo osobně v budově MěÚ
Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové (2. patro, č. dveří 30, 32) .
Žádosti podávejte písemně na adresu Městský úřad Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, Mírové
náměstí 280, 407 01 Jílové, nebo osobně do podatelny Městského úřadu Jílové, a to do 11.11.2015 do 14.00
hod. Všechny žádosti podané v tomto termínu budou společně předloženy do jednání Rady města Jílové dne
25.11.2015.
V případě, že do výše uvedeného termínu nebudou zaevidovány žádné žádosti nebo RMJ dne 25.11.2015
nevybere nového nájemce, budou další žádosti podané po tomto termínu předkládány do následujících jednání
RMJ individuálně a to v pořadí, v jakém byly přijaty do podatelny MěÚ Jílové.

