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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-KOHOUTOVICE, ODBOR SPRÁVY MAJETKU,
BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO

Záměr obce na pronájem prostor sloužících
podnikání

Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice, Bašného 36, 623 00 Brno, v souladu s
úst. § 39 odst. l žák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, zveřejňuje záměr obce na pronájem
prostor sloužících podnikání.

Popis nemovitosti:
budova s číslem popisným 289 na ulici Voříškova 2, 623 00 Brno
která je součástí pozemku p.č. 1578
LV 10001, k. u. Kohoutovice

Prostory o celkové výměře 346,03 m2 jsou situované ve 14. a 15. nadzemním podlaží objektu č.p. 289
na adrese Voříškova 2, 623 00 Brno.
Zájemci si mohou uvedené prostory pronajmout jako celek nebo podle jednotlivých vyčleněných
a určených prostor.
Podrobný popis pronajímaných prostor je uveden v přílohách č. l - č.4 tohoto záměru.

Doba nájmu: doba neurčitá, výpovědní lhůta 6 měsíců

Výše nájemného bez služeb: Minimální cena nájemného za kanceláře činí 3.155,- Kč/m2/rok,
celkem 733.979,- Kč/rok.
Cena nájemného za společné prostory činí 1.200,- Kč/m2/rok,
celkem 136.068 Kč/rok
Celkové roční nájemné min. 870.047,- Kč/rok

výše nájemného bude každoročně upravována podle roční míry inflace
za předcházející kalendářní rok, měřené indexem spotřebitelských cen
dle Českého statistického úřadu.

Cena služeb za užívání pronajatých služeb bude stanovena v nájemní smlouvě, a to v závislosti na
výměře pronajatých prostor.

Podrobnější informace k zveřejněnému záměm poskytuje ÚMČMB Bmo-Kohoutovice, odbor správy
majetku, Bašného 36, 623 00 Brno, osobně nebo telefonicky na čísle 547 130 579 nebo e-mailem na
adrese ml vnek(a)kohoutovice.bmo.cz

Zájemci o pronájem mohou své nabídky podat do 30-ti dnů od data zveřejnění záměru na výše
uvedenou adresu vyhlašovatele.

Tento záměr byl schválen RMC Bmo-Kohoutovice na její 61. schůzi konané dne 08.02.2021
usnesením č. 1073/61-21, písm. b).

V Brně dne 12.02.2021

Ing. Radoslav Mlýnek, v.r.
vedoucí Odbom správy majetku
ÚMČMB Bmo-Kohoutovice

Přílohy: dle textu

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.02.2021
Bude sejmuto z úřední desky dne: 15.03.2021
Sejmuto z úřední desky dne:



Příloha č. l k záměru obce

PODLAHOVÉ PLOCHY PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ, VOŘÍŠKOVA 2

C. místnost
podl. plocha

spol. prostory
m2

podl. plocha
kanceláře

m2

poměrná část
spol. prostor

m2

14.NP
l [chodba 6,20
2 lchodba 2,60
3 l úklidová místnost 5,20
4 lchodba 3,50
5 |WC muži 7,00
6 |WC ženy 2,60
7 Ischodiště 13,00

CELKEM 14.NP 40,10 0,00
15.NP

l kancelář l 45,00 21,93
2 |kancelář2 54,10 26,37
3 |kancelář3 24,50 11,94
4 |kancelář4 17,84 8,70
5 |kancelář5 14,70 7,16
6 |kancelář6 18,50 9,02
7 (kancelář? 36,00 17,55
8 [kancelář 8 22,00 10,72
9 |WC muži 5,19
10 l kuchyňka 10,20
11 |WC ženy 2,59
12 lchodba 55,31

CELKEM 15.NP 73,29 232,64
CELKEM14al5.NP 113,39
CELKOVÁ PODL. PLOCHA 14 a 15. NP

232,64
346,03

jedn.cena
Kč/m2/rok

celkem
kč/rok

minimální cena nájmu za kanceláře 3 155,00 733 979,20
cena nájmu za spol. prostory l 200,00 136 068,00
CELKEM za všechny prostory 870 047,20
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Operativní karta - výškový dům
Voříškova 2 Brno - Kohoutovice
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Opeiraíivní karta - výáisový dům
Voříškova 2 Brno - Kohoutovice
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