
 MĚSTO RYCHVALD 
 Orlovská 678 
 735 32 Rychvald 

tel.: 596 543 043  IČ: 00297615 
email: podatelna@rychvald.cz DIČ: CZ00297615 
web: http://www.rychvald.cz Komerční banka, a.s., č.ú.: 2728791/0100 
ID DS: 6snbbka  Úřední hodiny: Po, St 8.00-11.30 12.30-17.00 

Váš dopis zn.:       
Ze dne:       
Naše zn.:       
Sp. zn.: MěÚ-R/1094/2017 
Vyřizuje: Pressenová Kateřina 
Tel.: 596 543 034 
Email: pressenova@rychvald.cz 
Datum: 19.4.2017 

      

      

      

             

 
 

 
 
 
 

OZNÁMENÍ O UVOLNĚNÉM BYTĚ 
 
Město Rychvald má ve svém vlastnictví mimo jiné 6 bytů ve vestavbě domu čp. 529 na ul. 

Revoluční v Rychvaldě. Z důvodu skončení nájemního vztahu bude k 1. 6. 2017 uvolněný byt 

č. 405 o velikosti 1+2, standart o celkové podlahové ploše 63,49 m2. 

 

Výběr zájemce, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva, se uskuteční dle Směrnice města 

Rychvald pro uzavírání smluv o nájmech bytů v domech ve vlastnictví města Rychvald  - 

přílohy č. 5 „Zásady pro licitaci pronájmu 6 bytů ve vestavbě domu čp. 529 na ul. Revoluční 

v Rychvaldě“, dále jen „Směrnice“ v platném znění. 

Výběrové řízení se koná ve středu 24. 5. 2017 v 16,00 hodin v budově Městského úřadu 

Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, ve 2. poschodí, číslo dveří 201 – zasedací 

místnost. 

 

Prohlídka bytu č. 405 se koná ve středu 17. 5. 2017 v době od 8,00 do 8,30 a od 16,00 do 

16,30 hodin, se srazem zájemců ve vestibulu (hlavní vchod) domu čp. 529 na ul. Revoluční 

v Rychvaldě (Dům s pečovatelskou službou). 

Vyvolávací cena je 49.008,- Kč tj. dvanáctinásobek měsíčního nájemného a služeb s tím 

spojených na základě zvláštního právního předpisu. Tato částka představuje zálohu na 

nájemné a služby, kterou se zájemce zavazuje městu Rychvald předem zaplatit.  

 

Směrnice budou po celou dobu, po kterou bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce, na 

webovém serveru města Rychvald www.rychvald.cz, ikona „Ke stažení – Městský úřad – 

Pravidla a směrnice města“. 

Bližší informace podá Městský úřad Rychvald, odbor investic a správy majetku, v kanceláři 

číslo dveří 002 - přízemí – Pressenová Kateřina, tel. číslo 59 654 30 34, email: 

pressenova@rychvald.cz 

 
 
„Otisk úředního razítka“ 
 
 
 
Mgr. Šárka Kapková, v. r. 
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