Záměr výměny obecního bytu
Obec Sirá
Obecní úřad Sirá
č. j. 627
V Siré 05. 03. 2020

Obec Sirá zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na základě žádosti nájemce bytu č.6: Záměr vyměnit obecní byt č. 6 za obecní
byt č. 5 nacházející se na parc.č.st.7, v katastrálním území Sirá čp.14, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany.

K tomuto záměru je možné se vyjádřit a podat své připomínky, které musejí být doručeny obecnímu
úřadu do 16: 00, 20. 03. 2020.

Ing. Hana Nováková
starostka obce Sirá

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.03. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 20. 03. 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IČ: 00478512

tel: 724 180 339

mail: obecsira@seznam.cz

úřední hod. út 10 – 17 hod

Záměr pronájmu obecního bytu
Obec Sirá
Obecní úřad Sirá
č. j. 628
V Siré 05. 03. 2020

Obec Sirá zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, záměr pronajmout obecní byt č. 5 nebo obecní byt č.6 nacházející se na
parc.č.st.7, v katastrálním území Sirá čp.14, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany.

Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí být
doručeny obecnímu úřadu do 16: 00, 20.03.2019.
Žadatelé, kteří jsou již v evidenci, budou vyrozuměni a v případě zájmu zařazeni jako uchazeči o
pronájem bytu.

Poz. Na jednání zastupitelstva 3/2020 nejprve dojde k hlasování o výměně bytu, po stanovisku bude
upřesněno číslo bytu k pronájmu a poté proběhne hlasování o pronájmu obecního bytu.

Ing. Hana Nováková
starostka obce Sirá

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.03. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 20. 03. 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IČ: 00478512

tel: 724 180 339

mail: obecsira@seznam.cz

úřední hod. út 10 – 17 hod

