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Věc: odhad ceny obvyklé spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na vybraných bytových

jednotkách domu č.p. 832 a pozemku p.č. 703/1, vše k.ú. Štýřice

Vážená paní inženýrko

s odkazem na Rámcovou smlouvu o dílo č. 62 22 05 1865 ze dne 4.5.2022, téhož dne zveřejněnou v registru

smluv MV ČR, si u Vás objednáváme odhad ceny obvyklé spoluvlastnických podílů statutárního města Brna

na níže specifikovaných bytových jednotkách domu č.p. 832, a na pozemku p.č. 703/1 a 7190/169 souvisejícím

s budovou č.p 832, vše k.ú. Štýřice, obec Brno.

Obsahem bude:

odhad ceny obvyklé spoluvlastnických podílů statutárního města Brna na bytových jednotkách

(s přináležejícím podílem na společných částech budovy č.p.832 stojící na pozemku p.č. 703/6, jakož

i podílem na pozemku p.č. 703/6, vše k.ú. Štýřice) :

bytová jednotka č. 103 (3+KK, vchod Táborského nábřeží 7)

bytová jednotka č. 108 (2+KK, vchod Táborského nábřeží 7)

bytová jednotka č. 210 (2+KK, vchod Táborského nábřeží 9)

bytová jednotka č. 215 (4+KK, mezonet, vchod Táborského nábřeží 9)

bytová jednotka č. 306 (3+KK, vchod Ludmily Konečné 1)

■

■

■

■

■

odhad ceny obvyklé spoluvlastnických podílu statutárního města Brna na pozemku p.č. 703/1

souvisejícího s budovou č.p 832, vše k.ú. Štýřice, obec Brno

•

Předání díla bude 3x v tištěné i elektronické podobě.

Kontaktní osobou za Bytové družstvo Táborského nábřeží, družstvo, pro komunikaci se znalcem je

družstva tel. email:
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Oceňovaný pozemek je ve vnitrobloku bytového domu č.p. 832.

Kontaktní osoba zadavatele: tel. případně el.

Bytový odbor MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

15.900,- KčCENA BEZ DPH:

DPH (21%):

CENA CELKEM S DPH:

TERMÍN DODÁNÍ:

MÍSTO DODÁNÍ:

15.900,- Kč
do 30 dnů od doručení objednávky
předání díla proběhne v místě Bytového odboru Magistrátu města Brna, Malinovského

nám. 3, Brno, 2. NP, dveře č. 221 v době dle domluvy;

splatnost faktury je do 21 dnů po jejich obdržení. Platby budou provedeny bankovním

převodem na účet uvedený na fakturách

zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel má právo na zaplacení ceny díla na základě

faktury doručené objednateli po řádném splnění a předání předmětu plnění;

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

S pozdravem

JUDr. Iva Marešová

vedoucí Bytového odboru MMB
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