
 

 

 
č. j.: LB-263/2022-INV-ŠH 

Záměr pronájmu č. 1/2022 
město Lázně Bělohrad oznamuje ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

záměr pronájmu nebytových prostor 26/1 určených k podnikání  

na adrese Harantova 26, Lázně Bělohrad

 

Prostory o celkové výměře 44,5 m2 (Kancelář 40,9 m2 a sociální zařízení 3,6 m2) se nachází 
v I. nadzemní podlaží budovy stojící na st. p. č. 807 v k. ú. Lázně Bělohrad. 

Minimální roční nájemné činní 31 973,- Kč. 

Nebytový prostor bude pronajat nabídce s nejvyšší nabídkovou cenou. 

Veřejná prohlídka nabízených prostor se uskuteční dne 26. 1. 2022 v 15:00 hod. 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení: 

• věk min. 18 let 

• nebyl vyloučen z účasti ve výběrovém řízení z důvodu uvedení nepravdivých údajů 

• musí být bezúhonný  

• není a v posledních 3 letech nebyl dlužníkem města a všechny předešlé závazky vůči městu 
Lázně Bělohrad má uhrazeny 

• podáním přihlášky zájemce souhlasí s použitím osobních údajů pro účely evidence podle 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Povinné náležitosti nabídek: 

• jméno, příjmení, datum narození, státní občanství žadatele; v případě, že je žadatel fyzická 
osoba podnikající či právnická osoba, uvedou se identifikační údaje společnosti 

• adresa trvalého pobytu/sídlo právnické osoby (příp. doručovací adresa), kontaktní telefon  

• živnostenské oprávnění k podnikání v oboru 

• nabídka ročního nájemného v Kč  

• záměr využití prostoru (obor podnikání) 



• výpis z rejstříku trestů fyzické osoby/fyzické osoby podnikající/právnické osoby 

Zájemci doručí své nabídky na podatelnu Městského úřadu Lázně Bělohrad v řádně 
zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – nájem nebytového prostoru Harantova 26“  
a zároveň na obálku uvedou jméno, příjmení a adresu zájemce či identifikační údaje 
zájemce nejpozději do 3. 2. 2022 do 13:00 hod. 

Veřejné otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 3. 2. 2022 ve 13:05 hod. 
v zasedací místnosti Městského úřadu Lázně Bělohrad. 

O přidělení těchto nebytových prostor rozhodne Rada města Lázně Bělohrad na svém nejbližším 

jednání po ukončení výběrového řízení. 

Informace: Městský úřad Lázně Bělohrad 
Bc. Šárka Hlaváčová, mobil: +420 770 197 491 
e-mail: byty@lazne-belohrad.cz  

 

Ing. Pavel Šubr 
Starosta 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 
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