Obec Radětice
sídlo: Radětice 27, pošta Milín, okres Příbram, 262 31
IČ: 00662950, tel.: 318 691 538
Obec Radětice – Obecní úřad Radětice oznamuje v souladu s ustanovením § 39,
odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
změn a doplňků
záměr pronájmu
prostoru k podnikání v hostinské činnosti o celkové výměře 107,8 m2 v přízemí
budovy čp. 27 v Raděticích. Pronajímatel je vlastníkem tohoto objektu
zapsaného na LV č. 10001 na pozemku p. č. st. 8/1 pro katastrální území 737585
Radětice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Příbram. Pronájem od 1. 4. 2019.
Popis nebytového prostoru:
- výčep, salonek, kuchyně, WC (muži, ženy, personál), sklep na pivo, kotelna.
Prohlídka:
Nebytové prostory si lze prohlédnout po domluvě s paní J. Buraltovou, tel. č.
607 753 598.
Písemná nabídka musí obsahovat:
- jméno, příjmení, datum narození, název firmy, IČ,
- trvalé bydliště, sídlo firmy,
- pevnou nabídkovou cenu (tj. cenu bez cenového rozmezí) za pronájem 1 m2 těchto
nebytových prostor ročně (Kč/m2/rok). Pevná nabídková cena nezahrnuje náklady za
ostatní služby, např. teplo, elektrickou energii apod.,
- záměr pronájmu,
- doložení oprávnění k zamýšlenému záměru pronájmu (výpis z obchodního rejstříku
nebo ověřená kopie živnostenského listu) - stáří max. 90 dnů,
- telefonní spojení na zájemce, příp. e-mailovou adresu,
- datum, razítko vlastnoruční podpis.
Forma podání nabídek:
Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v písemné formě a v uzavřené
obálce viditelně označené NEOTVÍRAT - Pronájem hostince v Raděticích 27.
Na zadní stranu obálky napsat „NEOTVÍRAT“a v místě uzavření obálky podepsat. Na
obálce musí být adresa uchazeče.
Místo a doba pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny poštou na adresu: Obecní úřad Radětice, Radětice 27,
Milín, 262 31, nebo osobně paní Jitce Buraltové, Radětice 30, a to nejpozději
do 23. března 2019 do 16 hodin.
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Výběrové řízení bude zahájeno otevřením obálek dne 23. 3. 2019 v 16.30 h
v kanceláři Obecního úřadu Radětice, Radětice 27 (1. patro).
Hodnocení nabídek provede Zastupitelstvo obce Radětice a bude hodnotit
zejména:
- záměr pronájmu,
- zkušenosti v hostinské činnosti,
- pevnou cenu za pronájem 1 m2 nebytových prostor,
- celkovou výhodnost nabídky.
Obec Radětice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů,
případně výběrové řízení zrušit. Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Radětice po dobu min. 15 dnů běžného kalendářního měsíce.
Jitka Buraltová v. r.
starostka
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