Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU NEBYTOVÝCH
PROSTOR
na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Obec Hvozdec vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva obce č. 20/4/2018 ze dne 1.11.2018
záměr pronájmu nebytových prostor (hospoda s kuchyní a letním dvorem) na adrese Hvozdec
16, přízemí, p. č. 1, číslo listu vlastnictví 1, katastrální území Hvozdec u Veverské Bítýšky.
Pronájem nebytových prostor je nabízen na dobu neurčitou. Celková výměra nebytových
prostor je 66,3 m2 hospoda, 57,75 m2 kuchyň (20,25 m2 varna, 7,3 m2 manipulační prostor, 6,1
m2 příprava zeleniny, 6,1 m2 bílé nádobí, 18 m2 šatna pro personál, sprcha, WC), dámské a
pánské toalety oboje o výměře 10,25 m2. Dále je součástí pronajímaných prostor letní dvůr o
výměře 100 m2 (včetně udírny a zastřešení). Prostor bude k dispozici od ledna 2019.
Jedná se o pronájem prostor, které jsou z větší části vybavené, v prostorách hospody jsou
dřevěné obklady stěn a stropů, dřevěné parapety, bar včetně malé kuchyňky za barem, skřínky,
lavice, stoly, židle, osvětlovací rampa nad barem, venkovní sedací sety, udírna, v kuchyni pak
kuchyňský nábytek, kombinovaný sporák s 5 plynovými vařiči, elektrickou troubou a myčkou.
Podrobnější informace o nebytových prostorách a podmínkách pronájmu, domluvení prohlídky
prostor a vybavení, lze domluvit se starostkou obce, Ing. Košvicovou, tel. 725 016 886.
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Podmínky pronájmu:
-

Zachování stávajícího účelu užívání, tj. provozování hospody/restauračních služeb.

Povinné součásti předkládané nabídky:
-

nabízená cena za pronájem kompletních prostor (tj. hospoda včetně kuchyně a letního
dvora) v Kč/měsíc;

-

plánovaný rozsah nabízených služeb;

-

otvírací doba;

-

stručný popis jak bude provozovna fungovat, případně zkušenosti zájemce ve stejném či
podobném oboru.

Písemnou žádost s výše uvedenými náležitostmi zájemce doručí osobně nebo poštou v
zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytového prostoru „hospoda s kuchyní a
letním dvorem“, Hvozdec 16“ na adresu Obecní úřad Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71 Veverská
Bítýška, nejpozději do 10. prosince 2018 do 12:00 hod. Dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků se mohou občané po dobu zveřejnění záměru k
záměru pronájmu vyjádřit. Případné připomínky k pronájmu je možné doručit osobně nebo
poštou na adresu Obecní úřad Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška, nejpozději do 10.
prosince 2018 do 12 hod. Bližší informace o nebytových prostorách a podmínkách pronájmu,
domluvení prohlídky prostor, lze domluvit se starostkou obce, Ing. Košvicovou, tel. 725 016
886. Fotografie pronajímaných prostor najdete na www.hvozdec.cz, sekce Aktuálně, článek
Pronájem hospody.

..............................................
Ing. Michaela Košvicová
starostka obce Hvozdec
Vyvěšeno: 22.11.2018
Sejmuto: 11.12.2018
Ve shodném termínu vyvěšeno i na elektronické úřední desce.
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