
Obec Horská Kvilda  
 

Horská Kvilda 40, pošta Vimperk 385 01 IČ 00573426 
 

zveřejňuje 
v souladu s ustanovením § 39/3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/  

 
 

výzvu k podání nabídky na pronájem bytu 
 

na pronájem bytu č.: 3 v 1NP v č.p. 40 v obci Horská Kvilda v budově Obecního úřadu 
Horská Kvilda o velikosti 1+KK s příslušenstvím o výměře 33 m2 v přízemí a sklep 4 m2 

na pozemku st. 120 LV 10001 v k.ú. Horská Kvilda za účelem bydlení fyzických osob. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2023. Nájemné 
bude ve výši min. 100 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou dále hrazeny služby spojené 
s užíváním bytu a to dodávka tepla, vody a společné elektřiny. 
 

Obec Horská Kvilda si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit a nepřijmout žádnou 
nabídku. 
 
Zájemci se mohou k této výzvě vyjádřit, nebo podat své písemné připomínky nejpozději do 
12.12.2022 na adresu Obce Horská Kvilda, Horská Kvilda 40, pošta Vimperk Vimperk do 15:00 
hod. Na podání doručená po tomto datu nebude brán zřetel. 

Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí nápisem  
„Výzva k podání nabídky obecního bytu č.: 3 – neotvírat“. 

 
 
Nabídka musí obsahovat minimálně: 
1) Identifikaci zájemce: 

- u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, RČ – bude uvedeno do smlouvy, 
trvalé bydliště, kontaktní adresu, kontaktní telefonní číslo, případně e-mailovou adresu 
pro zaslání podkladů a odpovědí. 

2) Nabídka výše nájemného minimálně však 100 Kč/m2/měsíc. 
3) Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele a čestné prohlášení, že nejsou vedeny 
s žadatelem insolvenční a exekuční řízení  
4) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění nebo vyjádření k výzvě. 
 
Bližší informace je možné získat na tel. +420 725 460 855 nebo osobně v úředních hodinách 
obce každý čtvrtek od 14:00 – 16:00 hodin. 
 
Den zveřejnění: 17.11.2022                    Den sejmutí: 12.12.2022 

  
za Obec Horská Kvilda 
Jaromír Chval, starosta v.r. 

 

 

 

 



Příloha výzvy fotodokumentace bytu: 
č.: 3 v 1NP v č.p. 40 v obci Horská Kvilda v budově Obecního úřadu Horská Kvilda o 

velikosti 1+KK 

 


