MĚSTO DUBÁ
__________________________________________________________________

Masarykovo náměstí 138, Dubá, 471 41 Dubá

Zveřejnění záměru Města Dubá
na pronájem nemovitostí č. 2/2022
Město Dubá, IČO 00260479, se sídlem Městský úřad Dubá,
Masarykovo náměstí čp. 138, Dubá, 471 41 Dubá,
zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona ČR číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce Městského úřadu Dubá svůj záměr
pronajmout následující městské nemovitosti – pozemky zapsané v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví číslo 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa, dále jen „předmět nájmu“:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr pronájmu městských nemovitostí – pozemků:
Pozemky pozemková parcela parcelní číslo 21/2 (část), trvalý travní porost, o výměře
150 m2 (dřevěné molo o rozměru 4 m x 4 m na hraně rybníka), a pozemková parcela
parcelní číslo 21/4 (část), ostatní plocha, o výměře 150 m2 (pruh travnatého pozemku
o rozměru 50 m x 3 m), v obci Dubá, katastrální území Nedamov.
Základní podmínky nájmu:
Nájemní doba bude uzavřena nejdříve ode dne 2. června 2022 na dobu určitou
do 31. srpna 2022. Účel využití: umístění a provozování vodní atrakce – nafukovací
skluzavka v areálu Autocampu Nedamov. Minimální nájemné za předmět nájmu
v uvedeném období je stanoveno v celkové výši 15 000 Kč včetně DPH.
Snímek katastrální mapy s orientačním znázorněním situace:

Občané mají možnost se k tomuto záměru Města Dubá písemně vyjádřit
(podat nabídky, jiné návrhy, připomínky či námitky), a to v termínu nejpozději
do středy dne 1. června 2022 do 1200 hodin na Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí
čp. 138, Dubá, 471 41 Dubá.
Město Dubá si vyhrazuje právo tento svůj záměr zrušit bez udání důvodu.
V Dubé dne 16. května 2022, Zpracoval: Bedřich Janďourek
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___________________
Ing. Irena Žalovičová
starostka Města Dubá

Tento záměr byl zveřejněn na fyzické úřední desce Městského úřadu Dubá
a na elektronické úřední desce Městského úřadu Dubá umožňující dálkový přístup
na dobu nejméně 15. dní, tj. ode dne 16. května 2022 do dne 1. června 2022.
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