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V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr: 

 

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tímto vyzýváme potencionální zájemce k předložení písemné nabídky 
deklarující zájem o nájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování 

pohostinství, dle níže uvedených podmínek 

 

Název nemovitosti:   KULTURNÍ DŮM,  č.p.: 41.  

V tomto objektu nabízí obec k nájmu prostory restaurace, kuchyň a přilehlé  
prostory, sklepní prostory patřící k restauraci, chodba, dámské a pánské WC,  
úklidová místnost, sál KD a další prostory, o celkové výměře 473,4m2.    
 
Umístění nemovitosti: parc.č.st  81/2  , v k.ú. Kravsko        

Podmínky nájmu:  

1. Přijetí podmínek uvedených v návrhu Smlouvy o nájmu prostor sloužícího 
k podnikání – KD Kravsko, která je přílohou tohoto záměru  

2. Výše nájemného činí 3945,-Kč/měsíc + zálohy na úhrady ve výši 7000,-
Kč/měsíc. Celkem 10 945,-Kč měsíčně. 

3. Vratná kauce 10 000,-Kč  

Způsob přihlašování:  

Zájemce svou datem opatřenou nabídku v písemné podobě vloží do zalepené 
obálky a označí nadpisem „ Nájem KD Kravsko“ Nabídka musí obsahovat  

1. Jméno a příjmení, datum a rok narození, bydliště, stručný životopis 
2. Vyjádření k návrhu smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání – KD 

Kravsko (akceptace smlouvy)  
3. Doklad potvrzující schopnost podnikání v oboru (živnostenský list, výpis 

z obchodního rejstříku, výuční list, délka praxe, odpovědný zástupce apod.) 
4. Koncepci (záměr) využití prostor KD    

 

Termín podání nabídek:  

Nabídky zájemců a případné připomínky doručte na adresu Obec Kravsko, Kravsko 
12, 671 51, Kravsko nejpozději 14. 10. 2019. 
Na nabídky a připomínky podané po termínu nebude brán zřetel! 
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Způsob výběru nájemce:  

Všichni zájemci, kteří podají v daném termínu žádost na OÚ Kravsko budou 
pozváni ke konkurznímu řízení -  pohovoru, kde budou prezentovat svůj záměr 
s provozováním KD. 

Na základě tohoto pohovoru bude vybrán nový nájemce KD, který bude navržen 
ke schválení zastupitelstvu obce Kravsko na nejbližším zasedání. O výsledku bude 
informován pouze vybraný uchazeč. 

 

       

 

 

 

 

 

      Ing. Alena Vyskotová, starostka obce, v.r. 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 26.9.2019 

Sejmuto dne:  


