Obecní úřad Velichovky, Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky

Obecní úřad Velichovky, Na zátiší 1, Velichovky 55211
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tento:

záměr č. 7/2022,
a to záměr pronájmu nebytových prostor
Starosta Obce Velichovky rozhodl o záměru pronájmu nebytových prostor v budově „Hotelu u
Kopeckých“ č.p. 49, ul. Jaroměřská, Velichovky 552 11, o celkové výměře cca. 363 m2, které jsou určené
pro provozování hostinských a restauračních služeb. Jedná se o kompletně zrekonstruované restaurační
prostory, včetně vybavené kuchyně, skladu, tanečního sálu a denní místnosti restaurace.
Případní zájemci musí splnit podmínku spočívající v tom, že prostory budou sloužit jako pohostinství,
popřípadě restaurace. Tyto prostory bude možné pronajmout od 1.10.2022. Vítěznou nabídkou pak bude
ta nabídka, která bude nabízet nejvyšší cenu v Kč za celý předmět pronájmu za 1 kalendářní měsíc. Avšak
v případě, že budou nabídky obdobné (nabídnuté nájemné se nebude lišit o více než 2.000,-Kč za měsíc),
bude s ohledem na umístění restaurace na okraji lázeňského areálu v tradiční české vesnici posouzena jako
nejvýhodnější ta nabídka, ve které bude zaručeno, že alespoň jedna polovina nabízených pokrmů bude
tradiční české kuchyně a že v restauraci budou nabízeny obědy.
Podmínkou přihlášení se do záměru je osobní prohlídka nebytových prostor ze strany zájemce za účasti
pronajímatele. Neabsolvování prohlídky nebytových prostor bude považováno za nesplnění podmínek
záměru ze strany zájemce.
Ke zveřejněnému záměru se mohou občané a právnické osoby vyjádřit, popř. předložit nabídky, a to
písemnou formou na adresu: Obecní úřad Velichovky, Na Zátiší 1, Velichovky 552 11 v termínu vyvěšení
záměru. V případě dalších dotazů je možné kontaktovat starostu obce na telefonu: 603 146 372.
Obec Velichovky si dále vyhrazuje právo od tohoto záměru ustoupit, a to i bez uvedení důvodu.
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Ve Velichovky dne: 7.9.2022
Vyvěšeno dne: 7.9.2022
Sejmuto dne: 23.9.2022
Ve Velichovkách dne 7.9.2022

………………………………………
Jiří Lebedinský
starosta obce v.r.

Na Zátiší 1
552 11 Velichovky
www.obecvelichovky.cz /

bank.spojení: KB Jaroměř
tel., fax: 491 880 180
č. účtu: 4426-551/0100
tel. starosta: 491880270, 603146372
e-mail: obecvelichovky@obecvelichovky.cz datová schránka: aaddf3
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