Nabídka dočasně nepotřených nebytových prostor k pronájmu
V souladu se zákonem č. 219/2000 SB., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek
státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Státní veterinární
správa níže uvedený dočasně nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušná
hospodařit Státní veterinární správa (dále jen majetek), který je k dispozici u Krajské veterinární
správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj právnickým a fyzickým osobám k pronájmu.

Kancelářské prostory, skladové prostory, parkovací místa v Uherském Brodě, Neradice 2175.
Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Uherský Brod, LV č. 446, obec Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, ve které
nabízíme následující volné nebytové prostory:
1. Kancelářské prostory ve 2. podlaží, místnost č. 202 o výměře 21,3 m2, č. 203 o výměře 15,5 m2,
č. 204 o výměře 14,05 m2, č. 205 o výměře 21,15 m2, č. 206 o výměře 22,35 m2, č. 207 o výměře
22,4 m2 a č. 208 o výměře 36,1 m2, celková výměra kancelářských ploch 152,85 m2 a ostatní
prostory (schodišťová hala, kuchyňka, předsíň k WC a WC) o celkové výměře 43,25 m2. Celkem
196,1 m2. Minimální výše nájemného je 860 Kč/m2/rok.
2. Skladové prostory o výměře 8,5 m2 nacházející se v přízemí budovy. Minimální výše nájemného
600 Kč/m2/rok.
3. 4 parkovací místa nacházející se na nádvoří u budovy. Minimální cena 3 900 Kč/m2/rok za 1
parkovací místo.

Garáže a zemědělského stavení/kovárny v areálu v Kroměříži, Kojetínská 1347.
Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí ČR Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Kroměříž, LV č. 5735, obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž.
1. Garáže garáž o výměře 26,64 m 2, garáž o výměře 21,9 m 2, část gáže (ostatní plocha je
využívána jako skladiště) o výměře 20,8 m2. Minimální cena 300 Kč/m 2/rok.
2. Zemědělské stavení/kovárna o výměře 62,11 m 2. Minimální cena 400 Kč/m2/rok.

Termín prohlídky nemovitostí: nutno dohodnout předem
Kontaktní osoba: Marie Gallová, tel. 577 009 648
Termín odevzdání nabídek: 4. 12. 2019.
Zájemci o pronájem nabízených nebytových prostor mohou zasílat své písemné žádosti na adresu
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Lazy V. 654, 760 01 Zlín nebo na
adresu elektronické podatelny: epodatelna.kvsz@svscr.cz, případně do datové schránky: wjh8egi .

