Obec Mečeříž
čp. 50, 294 77 Mečeříž, tel. 326391008, e-mail: meceriz@volny.cz
Na základě ustanovení odst. 1 § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje
dne 23.1.2020 obec Mečeříž záměr na

výběrové řízení na pronájem hostince v Mečeříži
Předmětem pronájmu jsou následující prostory:
Výčep s kuchyní, salónek, sociální zařízení a malá garsoniéra s vlastním příslušenstvím.
Součástí nájemního vztahu je i garance přístupu na dvůr objektu, možnost jednorázových
pronájmů tanečního sálu a vinárny, a dále pak povinnost nájemce umožnit použití sociálního
zařízení při jiné nezávislé akci na sále/vinárně.
Základní podmínky pronájmu jsou následující:
Měsíční nájemné s pevnou částkou 3000,- Kč / měsíc.
Elektřina, pitná voda, ohřev TUV a stočné je zcela v režii nájemce.
Vytápění pronajatých prostorů zajišťuje obec na svoje náklady.
V případě zájmu o pronájem sálu, případně vinárny budou tyto pronájmy řešeny v každém
jednotlivém případě samostatnou nájemní smlouvou v souladu s podmínkami stanovenými v
předpisech obce.
V případě zájmu o pronájem bude se zájemci dohodnut termín prohlídky objektu s podrobnými
informacemi o pronájmu.
K nabídkám a způsobu vyhodnocení:
Zájemci o pronájem provozovny musí doručit následující podklady v obálce s uvedením
"NEOTVÍRAT Nabídka-pohostinství" poštou nebo osobně na níže uvedenou adresu nejpozději
do 16.3.2020 14.00 hodin.
Součástí nabídky bude:
Prokázání způsobilosti k provozování pohostinské činnosti
Platný živnostenský list
Platná koncese pro prodej alkoholu
Podrobný popis plánovaných činností (podnikatelský záměr) v písemné podobě
Písemný výčet dosavadní zkušenosti, referencí, apod. V případě, že se jedná o vaše první
provozování, uveďte i tuto skutečnost.
Písemný popis vlastních možností dovybavení objektu (nábytek, svítidla, technika, apod)
Vybraní zájemci budou přizváni k osobnímu projednání výběru nájemce a stanovení dalšího
postupu. Nabídky se doručují na adresu (uvedená adresa je i místem pro získání dalších
informací):
Obecní úřad Mečeříž, č.p. 50, PSČ 29477
tel: 326 391 008, email: info@meceriz.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Mečeříž si vyhrazuje právo odmítnutí nabídek a nevybrat žádného zájemce, zrušit
výběrové řízení.
Doložka podle § 41 zákona 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení):
Vyvěšeno dne: 23.1.2020
Sejmuto dne:

