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T el. 379 49 4222, Fax 37949431 1. E-mail info@mestvskolovec.cz
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1.

nrodat nemovitost:
nemovitost . budova býva|ého úřadu
městyse Koloveč' \ršova čp. 10' 345 43
Koloveč' včetně pozemku KN, č. parcely
|99 . zastavěná p|.ocha a nádvoří o
celkové výměře 7ó0 m, a pozemku KN, č.
parcely 200 - zahrada o celkové výměře
73'1' m" v katastrálním územía obci
Koloveč

účelprodeie

-

pro r7užitík byd|ení či podnikání

nodmínkv prodeie - kupní cena bude stanoYena d|e zna|eckého posudku s
tím' že kupujícíuhradí příslušnésprávní poplatky spojené s vkladem
v|astnického práva do KN
Lokalizace nemovitostí _ viz. přiložená situace č. 1

2. pronaimout nebvtové orostorv:

A) nebytové nrostorv
nemoYitosti - ku|turní dům a prodejna
smíšenéhozbožív obci Zíchov čp, 29, 345
43 Koloveč postavené na pozemku KNn č.
paÍce|y |260 - zastavěné ploše a nádvoří o
celkové výměře 248 m, v katastrá|ním
územíZichov a obci Ko|oveč, včetně
inventáře

účeIpronáimu _ provozování obchodní a hostinské činnosti

oodmínkv pronáimu - ročnínájemné celkem 9 001'- Kč' z toho z^ prodejnu
s příslušenstvímve výši 1'. Kč, za hostinec s příslušenstvímYe výči 3 000'Kč a za spo|ečenský sá| s příslušenstvím 6 000'- Kč' nájem na dobu
neurčitou s tříměsíčnívýpovědní lhůtou
Lokalizace nemovitostí _ viz. přiložená situace č. 2
B) nebvtové nrostorv

-

nemovitosti
restaurace s přís|ušenstvím
v objektu kulturního a administrativnÍho
zařízení v městysi Koloveč, U Staré fary
ěp. 142, 345 43 Ko|oveč postavené na
pozemku KN' č. parce|y 308/3 _ zastavěné
p|oše a nádvoří o ce|kové výměře ó98 m,
v katastrá|ním územi
obci Ko|oveč.
včetně inventáře

a

úče|nronáimu _ provozování hostinské
činnosti' včetně poskytování teplých jíde|
(minutky, hotoyky a pod.)

podmínky oronáimu - ročnínájemné ve
wýši v místě oblyk|é' nájem na dobu
neurčitou s tříměsíčnívýpovědní lhůtou

Lokalizace nemovitostí _ viz. přiloŽená sifuace č. 3

Zájemci mohou předložit své písemnénabídky podáním
učiněným u Uřadu městyse Koloveč ve lhůtě od 6.4.20tI
do 21.4.2011.
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V Kolovči dne 6'4.2011
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