
LICITACE 
NEBYTOVÉHO 

PROSTORU 
SBD Bohumín nabízí nájem NP  

na nám. T.G.Masaryka č.p. 942 (Kadeřnictví)  

Podlahová plocha NP                      136,40 m2   

Minimální licitační limit nájmu 960 Kč/m2/rok    

+ zálohy na služby (teplo, TV, SV)                         

Prohlídka nebytového prostoru 

- pondělí 10.12.2018  od 15 hod. do 17 hod. 

- středa   12.12.2018  od 9 hod. do 11 hod. 

 

Licitace se koná dne 17. 12. 2018 v 15.00 hod. v budově 

SBD Bohumín, Studentská 444, Bohumín v 3. podlaží.  

Ostatní podmínky licitace – viz www.sbd-bohumin.cz, sekce 

„Dokumenty ke stažení“. 

http://www.sbd-bohumin.cz/


Podmínky licitace uvolněného nebytového 

prostoru v domě č.p. 942 na nám. T.G.Masaryka 

(bývalé kadeřnictví) 

NP se nachází v přízemí domu č.p. 942 na náměstí T.G. Masaryka.  

Podlahová plocha NP je 136,40 m2 

Minimální licitační limit nájmu činí 960 Kč/m2/rok, tj. 10 912 Kč měsíčně. Poskytované 

služby (teplo, teplá voda, studená voda) jsou hrazeny formou zálohy a jsou 1x ročně 

vyúčtovávány. Předpokládaná výše záloh je závislá na druhu podnikatelské činnosti. 

V současné době jsou zálohy na služby hrazeny ve výši 7 400 Kč/měsíčně. 

Součástí smlouvy o nájmu je také inflační doložka. Nájem je navyšován dle výše inflace 

vyhlášené ČSÚ za předchozí kalendářní rok k 1. dubnu běžného roku. Inflační doložka 

bude uplatňována od druhého roku nájmu. 

Prohlídky NP budou provedeny ve dnech 10. 12. 2018  od 15 hod. do 17 hod. a 12. 12. 2018  

od 9 hod. do 11 hod. Zájemci o nájem uvolněného NP doručí osobně nebo poštou vyplněný 

nabídkový list uchazeče o nájem uvolněného NP nejpozději do 17. 12. 2018 do 14.00 hod. 

na adresu SBD Bohumín, Studentská 444 Bohumín, PSČ 735 81. Nabídkový list obdrží 

zájemci v kanceláři družstva nebo si jej mohou stáhnout z internetových stránek 

www.sbd-bohumín.cz, sekce „Dokumenty ke stažení“. 

Podmínky pro licitaci: 

a) pokud je zájemce členem družstva, nesmí být ke dni licitace dlužníkem vůči družstvu 

(dlužný nájem z družstevního bytu), 

b) zájemce nesmí být veden v rejstříku exekucí nebo v insolvenčním rejstříku, 

c) platné nabídky jsou pouze nabídky podané v zalepených a nepoškozených obálkách. Obálka 

musí být označena heslem „NEBYTOVÝ PROSTOR TGM“. Nabídky musí být doručeny 

poštou nebo osobně nejpozději do 17. 12. 2018 do 14.00 hod. na adresu SBD Bohumín, 

Studentská 444, Bohumín PSČ 735 81. Doručené nabídky budou zapsány do seznamu 

nabídek. Předkladatelé odevzdaných nabídek mají právo se osobně zúčastnit otevírání obálek 

a hodnocení nabídek, které se bude konat v sídle SBD Bohumín dne 17. 12. 2018 v 15.00 

hod. v kanceláři v 3. poschodí. Komise, která bude řídit otevírání obálek, je ve složení p. 

Vatterová Lýdie a Ing. Hejdová Dagmar, MBA. Komise po otevření obálek s nabídkami 

zkontroluje úplnost podaných nabídek, sdělí a zapíše jméno a adresu účastníka a znění 

podané nabídky, 

d) minimální licitační limit činí 960 Kč/m2/rok. Pokud nebude nebytový prostor za tento 

minimální licitační limit vydražen, bude nabídkové řízení zrušeno a následně bude 

vyhlášeno nové. V případě shodné nejvyšší nabízené částky u více zájemců – pokud budou 

tito zájemci přítomni otevírání obálek, budou vyzváni k podání nové nabídky, pokud 

nebudou přítomni otevírání obálek, budou tito zájemci osloveni a bude provedeno 2. kolo 

licitace. 

 

Další informace lze získat na telefonním čísle – Ing. Dagmar Hejdová, MBA 

                                                                                 Tel. 596 012 602, 736 472 050  

http://www.sbd-bohumín.cz/

