Záměr obce pronajmout nebytový prostor v jejím vlastnictví
Obec Pertoltice pod Ralskem
Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem

Usnesení č.301/2016/ZO

Pertoltice pod Ralskem dne 15. července 2016

Obec Pertoltice pod Ralskem zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
ZÁMĚR
PRONAJMOUT
nebytové prostory kulturního domu v čp. 87 v Pertolticích pod Ralskem za účelem provozování hospody/
restaurace s kapacitou 25 míst s minimální nabídkovou cenou 2.500,- Kč včetně DPH měsíčně se smlouvou
na dobu určitou a to 2 roky












vybavení restaurace: barový pult, sporák se sklokeramickou deskou, stoly, židle, kulečník
vytápění objektu je řešeno elektrickým topením nebo kotlem na tuhá paliva (uhlí ořech 2 - automatický kotel) na náklady nájemce
zájemce povinně k žádosti doloží:
kopii živnostenského oprávnění
návrh provozní doby – dny v týdnu, minimální hodiny
prohlášení o bezdlužnosti
příloha záměru č. 1 – situační plánek
příloha záměru č. 2 – návrh smlouvy
bližší informace jsou v návrhu smlouvy a další lze získat na Obecním úřadě Pertoltice pod Ralskem
záměr pronájmu je zveřejněn s možností uzavření smlouvy nejdříve od 1.9.2016
zájemci mohou svou písemnou žádost (obálková metoda) předat na podatelnu obecního úřadu či
zaslat poštou na adresu obecního úřadu: Pertoltice pod Ralskem 165, 47124 Pertoltice pod Ralskem
a to do 15. srpna 2016 16:00 hodin. Pokud bude užito přepravce, tak musí být žádosti přepravcem
doručeny rovněž do uvedené doby, kdy na později doručené žádosti nebude brán zřetel
tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Pertoltice pod Ralskem na jejím 20. zasedání dne
13.7.2016, usnesením č. 301

Petr Selinger, starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne ___________________ (podpis zodpovědné osoby)
Sejmuto z úřední desky dne ___________________ (podpis zodpovědné osoby)
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