Bytové družstvo Mendelova 556 a 879, se sídlem Mendelova 879, Praha 4,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. Dr., vložka 4355,
IČ: 25713060
BD Mendelova vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 21 v Mendelově ulici č.p.556 za tržní
nájemné.
Jedná se o byt o velikosti 1+1 o rozměrech 49,22 m2 (celková plocha), který byl po předchozí
nájemkyni od základu rekonstruován. Součástí bytu je sklepní kóje.
Základní (výchozí) nabídka: 10 000 Kč měsíčně. (Bez služeb)
Doba pronájmu na dobu určitou : 36 měsíců
Podmínky výběru : Nejvyšší nabídka z přihlášených zájemců.

Prohlídku bytu je možné uskutečnit :
a) ve večerních hodinách ve středu od 18:30 do 19:00 hodin po prezentaci v kanceláři družstva
nebo
b) v dopoledních hodinách po dohodě s hospodářem družstva panem Kazdou na čísle 774 44 34 24.
V obou případech obdrží zájemci přihlášku do výběrového řízení.
Podání přihlášky :
Přihláška do výběrového řízení musí být vložena do zalepené obálky v přelepu opatřené podpisem
účastníka a doručena doporučenou poštou na adresu družstva. Obálka musí být na zadní straně
opatřena textem „Výběrové řízení – byt 21“
Přihlášku může podat pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která má občanství České
republiky nebo jí bylo uděleno povolení k trvalému pobytu v České republice na dobu neurčitou.
Tato podmínka bude ověřena při jednání s vítězem výběrového řízení.
Tento formulář přihlášky je možné si vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři družstva nebo u
hospodáře pana Kazdy.
Do vyhodnocení budou zahrnuty nabídky podané na České poště do 20. 3. 2018.
O vyhodnocení budou účastníci informováni.

V Praze 7. 3. 2018

Za BD

Ing. Lubomír Myslík
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Šindelka
předseda představenstva

Výběrové řízení na pronájem bytu č. 21 - přihláška účastníka.
Přihlašuji se do výběrového řízení o nájem bytu č. 21, Mendelova 556, 149 00, Praha 4
Nabídka měsíčního nájemného zájemce (bez služeb) :

Jméno a příjmení účastníka.
………………………………………………

Bydliště účastníka :
……………………………………….

Telefonní kontakt : …………………………
Podpis účastníka:.............................................

Datum : ……………………………..

Výběrové řízení na pronájem bytu č. 21 - přihláška účastníka.
Přihlašuji se do výběrového řízení o nájem bytu č. 21, Mendelova 556, 149 00, Praha 4
Nabídka měsíčního nájemného zájemce (bez služeb) :

Jméno a příjmení účastníka.
………………………………………………

Bydliště účastníka :
……………………………………….

Telefonní kontakt : …………………………
Podpis účastníka:.............................................

Datum : ……………………………..

