Mgr.vadľm Rybář,advokát

sídlo: Tyršoua 1714/27, Ostraua - Morauská Ostraua, PSČ 70200, IČ: 71466908, ČAK: 11593
tel./fax: 596 112 281, mobil: 605 952 772, e-mail: akrybar@,emai1.cz, web: umnu.akru.cz
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pob.Ostraua, č. účtu 519968018/2700

Obec Chuchelná
K. M. Lichnouského 10
747 24 Chuchelná
Naše značka: 3709-C
Vyřizuje: Mgr. Štěpánouá

Žadatel:

V Ostrauě dne 12.5.2021
OBECNÍ ÚŘAD
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Vážení,

douoluji si tímto požádat o poskytnutí informace, zda a za jakou cenu za
metr čtuereční za rok pronajímáte pozemky, na nichž se nachází budoua ue
ulastnictuí třetí osoby, pokud touto budouou je:
- dřeuěná budoua užíuaná jako kancelář,
- ocelouý sklad,
- dílna,
- garáž,
- ocelouý hangár,
a zda se cena liší u případě, pokud tyto budouy jsou užíuány fyzickými
nebo práunickými osobami za účelem podnikání nebo jýzickými osobami
nikoliu za účelem podnikání.
1ä"o případ, pokud žádné takoué pozemky obec nepronajímá, pak prosím
o ínfmnaci, za jakou cenu obec pronaµma pozemky pro jme ucely, a o jaky
účel se jedná.
Žádám také o informaci, zda jsou obci třetími osobami pronajímány
pozemky, na nichž se nachází budoua ue ulastnictuí obce, a pokud ano, za
jakou cenu za metr čtuerečňí za rok.
Túto informaci mi prosím poskytněte písemně a zašlete jako poštouní
zásilku prostřednictuím prouozouatele poštouních služeb na adresu Tyršoua
1714/27,
702 00 Ostraua, či elektronicky na emailouou adresu
akrybar@email.cz nebo do datoué schránky ID hchgf3k.
Předem děkuji za uyňZení mé žádosti.
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S pozdrauem
Mgr. Vadím Rybář, aduokát
Mgr,

K

Digitálně
podepsal Mgr.

Vadím

V'dim Rybář

Rybář

'°'"°""
15:14:23 +02'00'

Datum:

Obec Chuchelná
K. M. Lichnovského 10

TCKRX0015ZX9

747 24 Chuchelná

Váš dopis m.:
Ze dne:
čj.:
Sp. zri.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

OChu

| | ij|i|[| | l| | | | | | l|[| | | il|!|i| l| | | | | | '!| |l

428/2021

Ing. Rudolf Sněhota
553650138
obec@chuchelna.com
19.05.2021

Poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti ze dne 12.05.2021 sdělujeme výši pronájmu obecních budov a
pozemků:
- Klempířská dílna
7 844,-Kč/rok
- Prodejna smíšeného zboží
4 000,-Kč/měsíc
- Pronájem orné půdy
738,-Kč/ha/rok
- Pronájem restaurace
10 000,-Kč/měsíc
Ceny pronájmu jsou schvalovány Radou obce Chuchelná dle přínosu poskytovaných služeb
pro obec a dle obvyklých cen pronájmu v okolních obcích. Obec nerozlišuje cenu pronájmu
pro fýzické a podnikatelské subjekty.
Obci nejsou třetími osobami pronajímány pozemky, na nichž se nachází budova ve vlastnictví
obce.
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Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1847562329,'0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa

8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

