OBEC PAZDERNA
Pazderna 65, 739 51 Dobrá

Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek:

pronájem „Bufetu ve Výletním a sportovním areálu v obci
Pazderna“
Obec Pazderna, IČ:00577073, jako vlastník výše uvedeného areálu, umístěného na pozemích
p.č. 253/2, 253/7, a st. 145 v k.ú. Pazderna

zveřejňuje záměr pronajmout budovu bufetu ve výletním a sportovním
areálu v obci Pazderna a v y h l a š u j e

výběrové řízení na pronájem bufetu, včetně příslušenství,
s předpokladem od 1.5.2015 - za účelem jeho provozování
Popis jednotlivých pronajímaných objektů areálu:
- bufet, včetně příslušenství (pozemek p.č. st.145 v k.ú, Pazderna)
Nabídky zasílejte v uzavřené obálce označené textem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „ Pronájem bufetu
ve výletním a sportovním areálu v obci Pazderna“ do 30.4.2015 do 12.00 hod na adresu Obecní
úřad Pazderna, Pazderna č. 65, 73951 Pazderna.
Podmínky pronájmu:
1) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, předpokl. 1.5.2015 – 30.9.2015
2) nájemné nezahrnuje: spotřeby energií, vody, vývoz odpadů
3) výše nájemného - 2000,- Kč
Náležitosti nabídek:
1) označení účastníka (název, IČ, DIČ, sídlo, popř. jméno, příjmení a bydliště)
2) nabízená výše nájemného
3) záměr podnikatelské činnosti
4) kontaktní údaje
5) čestné prohlášení o bezúhonnosti zájemce a o tom, že proti němu není vedeno trestní stíhání a
nejsou mu známy žádné překážky v podnikání. V případě zájemce - právnické osoby se čestné
prohlášení musí vztahovat na všechny členy statutárního orgánu)
6) čestné prohlášení o tom, že zájemce nemá nedoplatky na daních, sociálním nebo zdravotním
pojištění
Podmínky a náležitosti výběrového řízení
1) výběr bude proveden jmenovanou výběrovou komisí
2) obec Pazderna umožní zájemcům po předchozí domluvě prohlídku příslušných prostor.
3) obec Pazderna si ponechává právo žádného zájemce nevybrat, případně kdykoliv toto výběrové
řízení zrušit.
4) obec Pazderna si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazečů dodatečné informace nebo doklady k
nabídkám.
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OBEC PAZDERNA
Pazderna 65, 739 51 Dobrá
Další požadavky:
- vstřícná spolupráce s Obecním úřadem v Pazderně
- praxe s provozováním obdobného zařízení výhodou
- vybraný uchazeč při podpisu smlouvy doloží Živnostenské oprávnění k provozování bufetu

Kontaktní informace na tel: 724 180 641, 558 641 315
Vyvěšeno: 15.4.2015
Sejmuto: …………………
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