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Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 45/03/2022 ze dne 21. 3. 2022, Zastupitelstvo obce Kunějovice, 

ve smyslu § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
z v e ř e j ň u j e 

Záměr bezúplatné výpůjčky části nemovitého majetku obce Kunějovice 
– místnosti ve stavbě občanského vybavení, v obci a k. ú. Kunějovice

 
 Zájemci mohou předložit k záměru obce písemné žádosti, stanoviska, námitky a vyjádření do 15ti dnů ode dne  
 zveřejnění tohoto záměru na úřední desce Obce Kunějovice, v uzavřené obálce na adresu Obecní úřad  
 Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice. Označení obálky: „Bezúplatná výpůjčka místnosti hasičské  
 zbrojnice – neotevírat“.  

– Součástí tohoto oznámení o záměru je situační mapa se znázorněním části nemovitosti na parc. č. st. 48.
     

          ● I. Předmět záměru / způsob využití            
 Katastrální území Č. pozemku Výměra [m2] č. p. / č. e. Druh pozemku/stavby LV

 Kunějovice [677191] p. p. č. st. 48
 

- celková  92
- místnost 20

bez č. p. / 
č. e.

– zastavěná plocha a nádvoří
– stavba občanského vybavení

10001

Zapsané pro k. ú. a obec Kunějovice u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, 
Katastrální pracoviště Plzeň - sever    

● II.   Technicko – ekonomické atributy
Způsob vytápění: plynový zdroj v místnosti (BETA 5 - ZP)

Počet vchodů/dveří: 1/2

Bezplatné a dočasné užívání

Podmínky: Vypůjčitel se zavazuje, že při bezplatném užívání místnosti ve stavbě bude po celou dobu  užívání 
zajištěn případný potřebný přístup a příjezd k budově hasičské zbrojnice. Sjedná se povinnost vypůjčitele dbát 
o úklid a o údržbu předmětu výpůjčky – uklízení nečistot, odstraňování závad, zimní údržbu, aby nedošlo 
k úrazům. Vypůjčitel je povinen umožnit pověřeným osobám půjčitele přístup za účelem kontroly. Vypůjčitel 
nesmí přenechat věc k užívání jinému. 

Půjčitel se zavazuje hradit náklady za dodávku elektrické energie a plynu ve výši Kč 1 000,00/měsíc. 

Pokud dojde k výraznému navýšení nákladů za dodávku elektrické energie a plynu, vypůjčitel se zaváže 
uhradit rozdíl, o který náklady za dodávky energií převýší náklady před sjednáním Smlouvy o výpůjčce.

Vypůjčitel se zavazuje sjednat a hradit náklady za pronájem mobilního sociálního zařízení a likvidaci 
směsného komunálního odpadu.

Zájemce o výpůjčku předloží záměr užívání vypůjčené místnosti (sportovní, zájmový apod.).

● III.   Důvod   
 Na základě podané žádosti o možnost výpůjčky. 

    

Jiří Lőwy
starosta
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