Město Zbiroh
Masarykovo nám.112, 338 08 Zbiroh

Vyhláška
Město Zbiroh zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, záměr pronajmout níže uvedené nemovitosti:

Č.p.41, přízemí, levá část “Restaurace Na Radnici“ s příslušenstvím vše v
k.ú. Zbiroh
Nemovitost se pronajímá za následujících podmínek:
Pronajímatel pronajímá výše uvedené nemovitosti jako celek. Nájemce bude v pronajaté
nemovitosti provozovat především restaurační, případně kavárenskou činnost, povoleny jsou i
kulturní akce menšího rozsahu. Provozované akce nesmějí být v rozporu s dobrými mravy.
Pronajímatel požaduje celoroční provozování prostor, provozní dobu určí nájemce a příslušné státní
orgány.
Nájemce bude kromě nájemného hradit též služby související s provozem objektů především
vodné, stočné, plyn, spotřebu elektřiny atd. Pronajímané prostory mají celkovou výměru 296 m2 a
hlavními součástmi jsou restaurace, klub-kavárna, kuchyň, kancelář, šatna a chodba a hygienické
příslušenství.
Minimální cena pronájmu je 10.000 Kč měsíčně. Nabídky s nižší cenou nemusí být zařazeny do
výběrového řízení. Přepronajmout prostory může nájemce pouze se souhlasem pronajímatele.
Zájemci o pronájem výše uvedených nemovitostí mohou podat své písemné nabídky na adresu
Město Zbiroh, MěÚ Zbiroh, Masarykovo nám. 112, Zbiroh do 1.8.2022. Nabídky doručené po tomto
datu nemusí být zohledněny. Nabídky označené na obálce textem „Restaurace Na Radnici“ by měly
obsahovat: Identifikační údaje uchazeče: jméno, příjmení, přesná adresa trvalého pobytu,
(u práv. osob název, sídlo firmy), IČ, DIČ, bankovní spojení, telefon, e-mail,
kvalifikační předpoklady – doložitelné zkušenosti a praxe související s podnikatelským záměrem,
nabízenou cenu k pronájmu, zpracování podnikatelského záměru na dlouhodobé zkvalitňování a
rozšiřování služeb, a dále způsob provozní součinnosti s pronajímatelem.
Prohlídka nemovitostí případně výkres. dokumentaci je možné zajistit po tel. dohodě na tel.:
373 749 537 nebo 536 (oddělení investic p. Krejčířová, p. Kotva). Další informace podá starosta
města Michal Muravecký, tel. 602 657 761. Město Zbiroh si vyhrazuje právo odchýlit se od
uvedených podmínek a taktéž právo nevybrat žádnou podanou nabídku.
Ve Zbiroze dne 1.7. 2022
Michal Muravecký v.r.
starosta města

Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě na úřední desce dne: 1.7. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 2.8.2022

