Obec Velká Turná, Velká Turná čp.41, 386 01 Strakonice,
IČO-00667943, tel.606 690 391, email: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz
Obec Velká Turná vyhlašuje v souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích ( v platném znění )

ZÁMĚR
na pronájem Hospody Na Rozhrání, Velká Turná čp.41
Starosta obce Velká Turná Pavel Šípek, jako zástupce obce, vyhlašuje dle Zákona č.128/2000 Sb., §
39 o obcích „ ZÁMĚR“ na pronájem Hospody Na Rozhrání ve Velké Turné čp.41.
1) Předmět pronájmu
Předmětem pronájmu jsou tyto místnosti a prostory budovy čp.41
- restaurační místnost s výčepem, kuchyňka, vstupní chodba, WC, úklidová místnost, šatna a
venkovní posezení ( společenský sál není předmětem pronájmu, lze jej využít k pořádání
kulturních, společenských i sportovních akcí po dohodě s obcí ).
Předmětem pronájmu je dále místnost v nemovitosti čp.30 – sklad obalů.
2) Účel pronájmu
Účelem pronájmu je zajištění provozu místního pohostinského zařízení.
3) Doba pronájmu
Pronájem bude zřízen na dobu neurčitou s dohodnutou výpovědní lhůtou.
4) Výše nájemného
Výši nájemného není stanovena. Každý zájemce nabídne výši nájemného sám.
- V ceně nájemného jsou obsaženy náklady na běžnou spotřebu el.energie, plynu a vody.
Vytápění prostor výčepu zajišťuje nájemce krbovými kamny na své náklady.
Stočné je v době vyhlášení záměru stanoveno na Kč-92,-/rok a odpadové hospodářství bude
řešeno smlouvou o likvidaci odpadu v částce Kč-500,-/rok.
5) Zahájení pronájmu 1.1.2019
6) Povinné součásti nabídek
6.1-Doklad opravňující podnikání v oboru. Živnostenský list, koncese na prodej lihových
nápojů, zdravotní způsobilost, čestné prohlášení o bezdlužnosti.
6.2-Podnikatelský záměr. Způsob provozování zařízení, provozní doba, spolupráce s pořadateli
společenských akcí v sále hospody a jiné vlastní představy.
6.3-Praxe v oboru, reference.

7) Doručování nabídek
Zájemci o provozování předmětu nájmu doručí své nabídky v uzavřených obálkách označených
nápisem „ Pronájem Hospody Na Rozhrání “ a to nejpozději do pondělí 31.12.2018 do
14:00hod. Písemné nabídky lze doručit poštou, datovou schránkou nebo osobně do podatelny
OÚ ve Velké Turné.
Doručovací adresa:
Obec Velká Turná, Velká Turná čp.41, 386 01 Strakonice, DTS-zqtawxp.
Jakákoliv žádost přijata po konečném termínu nebude přijata.
8) Vyhodnocení nabídek
Vyhodnocení správně doručených a kompletních nabídek a výběr nejvýhodnější nabídky bude
proveden při nejbližším zasedání zastupitelstva obce Velká Turná.
Všem zájemcům bude zasláno písemné vyjádření o výsledku výběrového řízení.
9) Ostatní ujednání
Prohlídka prostorů k pronájmu je možná po telefonické dohodě s p.Šípkem, mob.606 690 391.

Ve Velké Turné dne: 22.11.2018

v.r Pavel Šípek
------------------------------------------------starosta obce Velká Turná
Pavel Šípek

Vyvěšeno dne: 6.12.2018
Sejmuto dne: 31.12.2018

