Obec SLATINA, Slatina 50, 410 02 Lovosice
o 416591424
Ve Slatin ě, dne 10.10.2016

mailto: info@slatina-lt.cz

ZVE Ř EJN Ě NÍ ZÁM Ě RU PRONÁJMU NEMOVITOSTI
VE VLASTNICTVĺ OBCE SLATINA
Obecní ú řad Slatina v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona L128/2000 Sb., o obcích,
v platném zn ě ní, zve řej ň uje zám ě r obce Slatina pronajmout:
V k.ú. Slatina pod Házmburkem:
-

část budovy č.p. 13 objekt ob čanské vybavenosti - hostinec (bez sálu a p řísálí) ležící
na pozemku parc. č. 17/2 zastavěná plocha a nádvo ří

Minimální cena pronájmu je 500 K č m ěsíčn ě, provozní náklady (voda, elekt řina, otop,
likvidace odpadu) - hradí nájemce.
Pronájem na dobu neur čitou s 3 m ěsíční výpovědní lh ůtou.
Nabídka musí být doru čena na podatelnu Obecního ú řadu ve Slatin ě, Slatina 50, 410 02
Lovosice, nejpozd ěji do 10.11.2016 do 12,00 hodin v zalepené obálce, která bude ozna čena:
a) identifika čními údaji zájemce (jméno, p říjmení, adresa trvalého pobytu)
b) nápisem „Neotevírat - nabídka pronájmu budovy čp. 13 v k.ú. Slatina pod
Házmburkem"
V p řípad ě, že obálka s žádostí nebude ozna čena, jak je uvedeno výše, nebude do
nabídkového řízení za řazena.
Nabídka musí obsahovat:
a) výši nabízené ceny zá pronájem

'

b) identifika ční údaje zájemce totožné s údaji uvedenými na obálce
c) doporu čujeme uvést telefonní číslo pop ř. e-mail
d) čestné prohlášení, ve kterém se zájemce zavazuje provozovat hostinskou činnost
v pronajímaném objektu

‚

V p řípad ě, že obálka s nabídkou nebude obsahovat, cenovou nabídku, identifika ční údaje
totožné s údaji na obálce, čestné prohlášení podepsané zájemcem, bude z nabídkového
řízení po otev ření vyřazená.
Uzavření nájemní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva obce Slatina.
Obec Slatina si vyhrazuje právo zrušit zám ěr pronájmu kdykoliv, do rozhodnutí Zastupitelstva
obce Slatina.
Bližší informace na tel. 416 591 424 nebo 607 979 809 nebo e-mail: info@slatina-lt.cz
Ing. Dana'Stránská
starostkaobc Slatina
Vyvěšeno: 10.10.2016
Sejmuto: 10.11.2016

