OBEC KOŠŤÁLOV
Obecní úřad Košťálov
IČ: 00275841

, fax: 481689200

e-mail:obec@kostalov.cz

č.ú.: 55229574/0600 Moneta MB Semily

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU
podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Obec Košťálov zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory
„Kiosek na koupališti, Košťálov č.p. 332“
Předmět pronájmu:






Prostor kiosku (cca 14 m2),
dva příruční sklady (cca 8 m2),
boční prodejní a skladovací plochy (cca 8 m2)
sklepní prostor (cca 12 m2)

Vyhlášení výběrového řízení na pronájem kiosku na koupališti
Požadavky pronajímatele:
Minimální nájemné 2 Kč z prodané vstupenky, 2 Kč z ubytované osoby v kempu a 2 Kč z vydané permanentky (2 Kč
x cca 30 dní x cca 20 ks permanentek). (Při průměrné návštěvnosti a 2 Kč za osobu – viz výše - se minimální nájemné
bude pohybovat od 20 do 40 tisíc Kč za sezónu).
Provoz kiosku musí být zahájen do jednoho měsíce od podepsání smlouvy.
 Kvalifikační předpoklady pronájmu:
Živnostenské oprávnění pro hostinskou činnost
 Obsah nabídky:
1. Identifikace žadatele (jméno, adresa, příp. datum narození, IČ), případně spolupracující osoby
2. V případě FO profesní životopis, v případě PO historie firmy
3. Prohlášení, ve kterém žadatel přijímá skutečnosti, že k pronájmu kiosku se váže podmínka pracovního poměru
u Obce, tj. správcovství na koupališti a také obývání nájemního bytu na koupališti.
4. Výše nabízené ceny za pronájem kiosku (minimálně 2 Kč z počtu prodaných vstupenek).
Pozn.: Výše nabízeného nájemného není hlavním hodnotícím kritériem.
 Místo a termín pro zaslání nabídek:
Obec Košťálov, 512 02 Košťálov č.p. 201, IČ: 00275841
tel.: 481689 200, 734 538 413
email: obec@kostalov.cz


Nabídky podávejte v zalepené a označené obálce „Pronájem Kiosek – Neotvírat“ poštou nebo osobně do
pondělí 26. března 2018 do 15 hodin.

 Informace pro účastníka (zájemce):
Předmětem tohoto záměru není pronájem celého areálu koupaliště. Prohlídku prostor lze zajistit po předchozí dohodě.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce. Veškeré
náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce. Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu
příslušných právních předpisů
Námitky a připomínky k výše uvedenému záměru pronájmu mohou být uplatněny na Obecním úřadě v Košťálově
nejpozději do 28.01.2018.
Nájem a podmínky nájmu k výše uvedeným pozemkům budou projednány po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění
oznámení na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Obec si vyhrazuje právo možnosti zrušení tohoto záměru bez udání důvodu.
V Košťálově dne 28.02.2018
Toto oznámení je zveřejněno na úřední (e-) desce:
Vyvěšeno: 28.02.2018
Svěšeno: 26.03.2018

Milan Havlík, místostarosta

