Obec Velká Turná, Velká Turná č.41 , 386 01 Strakonice , IČO-00667943,
mob. 606 690 391 ,e-mail- velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz

Obec Velká Turná vyhlašuje ZÁMĚR pronajmout
prostory:
„Restaurace rychlého občerstvení s venkovním
posezením a prodejnou potravin - v areálu ATC-Milavy
( na hrázi rybníka Milavy )“.
Starosta obce Velká Turná Ing.Jiří Mlíčko, jako zástupce obce, vyhlašuje na základě
Zákona č.128/2000 Sb., § 39, o obcích a podle Zákona č. 234/2006 Sb. „ ZÁMĚR“
pronajmout prostory: „Restaurace rychlého občerstvení s venkovním posezením a
prodejnu potravin se zázemím – v areálu ATC-Milavy ( na hrázi rybníka Milavy )“.
1) Jedná se o prostory v části budovy čp. 59 určené k provozování restaurační činnosti a
prodeje potravin na části pozemku – parc.č.st.105 a prostory mobilní buňky pro
možnost ubytování personálu, na části pozemku parc. č. 857. Dále jde o samostatnou
část pozemku parc. č. 872/9. Předmět pronájmu je výhradně v majetku obce Velká Turná.
2) Doba pronájmu je stanovena na od 15.3.2017 do 31.12.2019 ( tři rekreační sezóny).
3) Minimální cena za pronajaté prostory je 35.000,- Kč / sezónu. (připojení na ing. sítě
si hradí nájemce sám).
4) Konečný termín pro přijímání písemných žádostí je dne 2. 3. 2017 do 15:00 hod.
Písemné žádosti zasílané poštou, musí být zasílány takovým způsobem, aby byl
dokladován den poštovního doručení žádosti ( doporučeně, doručenkou ). V případě
zaslání žádostí poštou, musí být žádost doručena na podatelnu OÚ Velká Turná do
uvedeného konečného termínu. Při osobním doručení žádosti je za dobu jejího přijetí
považováno razítko podatelny OÚ Velká Turná s datem a hod. jejího převzetí.
Jakákoliv žádost doručená po konečném termínu nebude přijata.
Adresa pro doručení žádostí:
Obec Velká Turná
OÚ Velká Turná č.41
386 01 Strakonice
5) Prohlídka prostorů k pronájmu je možná po tel. domluvě se správcem ATC-Milavy
p. Šípkem, mob. 606 690 391.
6) Dne 2.3.2017 od 18:00hod., bude provedeno při zasedání zastupitelstva obce Velká
Turná posouzení doručených nabídek a následně starostou obce vybrána nejvýhodnější
nabídka na pronájem výše uvedených prostor.
Všem zájemcům bude zasláno písemné vyjádření o výsledku výběrového řízení .
Rozhodovat se bude dle předložených podnikatelských záměrů, délky praxe v obdobném
zařízení a výše nabídnuté ceny za pronájem.
7) V žádosti stručně uveďte svůj podnikatelský záměr s tímto zařízením na stanovenou dobu
a doložte oprávněnost podnikání v tomto oboru (Živnostenské oprávnění).
8) Příloha: Vyznačení pozemků a budov k pronájmu 1 list.
Ve Velké Turné dne 31.1.2017
v.r. Ing. Jiří Mlíčko
---------------------------------------starosta obce : Ing. Jiří Mlíčko
Zveřejněno na úřední desce OÚ Velká Turná a na www.velkaturna.cz ( úřední deska ).
Vyvěšeno dne : 31.1.2017
Sejmuto dne : 2.3.2017

