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Obec Vlastibořice
IČ: 00671878
se sídlem Vlastibořice 23, 463 44
zast. starostkou obce – Bc. Janou Hartlovou
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

zveřejňuje výběrové řízení na pronájem technického
zázemí sportovního areálu
Záměr obce schválilo zastupitelstvo obce Vlastibořice usnesením č. 17/2022 ze dne 13. 4. 2022.

1. Předmět výběrového řízení:
Pronájem a provozování technického zázemí sportoviště na st. p. č. 474 v k.ú.
Vlastibořice (dále jen „TZ“)
2. Předpokládaná doba pronájmu TZ: doba určitá od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022
3. Podmínky vyhlašovatele
Účastnit výběrového řízení se mohou fyzické osoby starší 18 let a právnické
osoby. Vyhlašovatel od zájemce očekává nabídku s popisem jeho představy
o provozování technického zázemí.
Zájemce se zavazuje podílet se na akcích pořádaných obcí Vlastibořice a po
dohodě i na akcích místních spolků.
Nájemné (bez energií a služeb) činí 1 000,- Kč/měsíc. Záloha na el. energii činí 3
000,- Kč/měsíc, na vodné 500,- Kč/měsíc. Nájemné bude splatné do 25. dne
v měsíci.
4. Posuzování nabídek:
Nabídky budou posouzeny a vítěz výběrového řízení bude vybrán komisí, jejímiž
členy jsou členové zastupitelstva obce Vlastibořice. Jednání komise bude
neveřejné.
Komise si vyhrazuje právo pozvat účastníka k ústní prezentaci své nabídky.
Komise rozhodne o vítězi prostou většinou hlasů přítomných členů komise a o
posouzení a hodnocení nabídek pořídí zprávu.

5. Obsah nabídky:
Identifikace účastníka (firma nebo jméno a příjmení žadatele, IČ, DIČ, místo
podnikání nebo trvalé bydliště, email, tel. spojení)
Kopie živnostenského oprávnění, případně dalších listin, osvědčujících způsobilost
účastníka k provozování hostinské činnosti.
Zdravotní průkaz
Výpis z rejstříku trestů, ne starší než 1 měsíc.
Čestné prohlášení o bezdlužnosti.
6. Příjem nabídek:
Nabídky doručte osobně nebo doporučeně na adresu obecního úřadu – Vlastibořice
23, 463 44 nebo na e-mail starosta@vlastiborice.cz.
Příjem nabídek bude ukončen dne 2. 5. 2022
Prohlídka všech prostor je možná
(starosta@vlastiborice.cz, 603 844 868).
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Ve Vlastibořicích dne 13. 4. 2022

Jana Hartlová
starostka obce

