Strojově čitelný text Záměru čj. OD116/22

OBEC LICHOCEVES
Lichoceves čp. 20, PSČ 252 64, tel. 220 930 556, 725 021 466, e-mail obec@lichoceves.cz
V Lichocevsi dne 14. července 2022
Projekt:
Majetek obce (Nemovitosti ve vlastnictví obce)
Naše čj.:
OD116/22

Záměr pronájmu
Lichocevské hospody v budově čp. 40 v Lichocevsi
Obec Lichoceves podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením zastupitelstva obce Lichoceves
ze dne 26.6.2019 zveřejňuje záměr pronajmout provozovnu Lichocevské hospody v budově
čp. 40 v Lichocevsi, zapsané na LV 10001 pro obec Lichoceves (kód 571326), katastrální území
Lichoceves (kód 683795), ve veřejném seznamu vedeném u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, za účelem provozování pohostinství.
Budova byla rekolaudována na restauraci v 2017/5 a poté byla provozována až do doby
protipandemických opatření v 2000/2021, kdy bylo zakázáno provozovat stravovací služby
s fyzickou přítomností hostů a nájemce nebyl ekonomicky schopný pokračovat dál v nájmu. Poté
byly provedené další rekonstrukční práce vč. vybavení budovy v 2022/1 novým kotlem, který
splňuje emisní limity, které budou platit od 1.9.2022. Od 2022/4 budova sloužila pro dočasné
ubytování matek s dětmi, které uprchly z Ukrajiny v důsledku agrese Ruské federace. V rámci
přípravy ubytování uprchlíků byla v budově rozšířena hygienická vybavenost. Budova, resp.
provozovna, bude fakticky a právně uvolněná od 1.9.2022.
Podrobné podmínky provozování a povinný obsah nabídky jsou uvedené v příloze,
která je nedílnou součástí tohoto záměru (dále jen Podmínky). Hodnotícím kritériem nabídek
bude ekonomická výhodnost (nabízená výše nájemného), udržitelnost podnikatelského
záměru a přínos pro komunitní život obce vč. např. zajištění stravování místních seniorů.
Vzhledem k tomu, že t.č. jsou v budově dočasně ubytovaní uprchlíci, je prohlídka prostor
možná pouze po telefonické domluvě s OÚ Lichoceves (tel. 725 021 466, 606 769 707.
Nabídky v rozsahu dle Podmínek přijímá Obec Lichoceves (dále jen pronajímatel) na
adrese Obecního úřadu Lichoceves 20, 252 64 Velké Přílepy, nejpozději 29. července 2022
do 18:00 hodin. Ve stejné lhůtě se lze k tomuto záměru vyjádřit.

Jana Muchová
starostka obce Lichoceves
Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

14. července 2022
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Příloha záměru čj. OD116/22: Podmínky

Podmínky provozování Lichocevské hospody,
podmínky nájemní smlouvy a povinný obsah nabídky
I.

Podmínky provozování Lichocevské hospody:

-

prostory budou pronajaty za účelem provozování pohostinství;

-

celoroční provoz v rozsahu minimálně pět dní v týdnu v době 11:00 až 14:00 hodin a
minimálně v pátek a sobotu v době 19:00 až 22:00 hodin;

-

možnost provozu letní předzahrádky;

-

nabídka služeb veřejnosti pro pořádání společenských akcí a oslav;

-

dvakrát za rok bezplatné využití sálů provozovny ke komunitním akcím, jejichž pořadatelem
nebo spolupořadatelem bude Obec Lichoceves nebo Obecní úřad Lichoceves.

II.

Podmínky nájemní smlouvy:

-

předmět nájmu nesmí být dán do zástavy nebo výpůjčky k užívání dalším osobám či
subjektům bez souhlasu pronajímatele;

-

provozovna je vybavena inventářem ve vlastnictví pronajímatele (soupis inventáře bude
nedílnou přílohou nájemní smlouvy);

-

případné stavební úpravy pro zabezpečení provozu pohostinství budou předem
konzultovány s pronajímatelem a jejich realizace bude podmíněna jeho souhlasem;

-

nájemce bude povinen hradit náklady za elektrickou energii a služby (likvidaci odpadů a
vývoz odpadní jímky) na základě vlastního smluvního vztahu s dodavateli;

-

nájemce bude zajišťovat provozní výdaje (např. provoz vodárny, otop) pronajatých prostor
na vlastní náklady;

-

nájemce bude povinen hradit náklady na povinné revize zařízení (např. elektroinstalace,
hasicích přístrojů, komína) a bude povinen je také zajistit;

-

nájemce bude povinen udržovat objekt a jeho vybavení v provozuschopném stavu a při
jeho opotřebení (např. nábytek, výmalba stěn) bude zajišťovat opravy na vlastní náklady;

-

závazek nájemce, že v pronajatém prostoru nebudou umístěné výherní hrací a jim
podobné přístroje, a to pod sankcí odstoupení od uzavřené nájemní smlouvy;

-

nájemce bude odpovídat za pořádek, čistotu, údržbu zeleně a úklid sněhu před budovou
čp. 40;

-

jedenkrát ročně, vždy k 31. prosinci příslušného roku, bude probíhat inventarizace
vybavení předmětu nájmu a nájemce bude povinen poskytnout při inventarizaci součinnost;

-

kauce nájmu (dvojnásobek měsíčního nájmu) bude zúčtována po skončení nájmu,
v případě porušení podmínek nájmu kauce propadá;

-

nájemné bude hrazeno bezhotovostně v měsíčních splátkách, a to vždy do pátého dne
měsíce, za který nájemné náleží;

-

nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku s možností výpovědi v případě neplnění
sjednaných smluvních podmínek. V případě kvalitního provozování bude mít nájemce
právo kdykoli rozhodnout o změně na dobu neurčitou a navrhnout změnu smlouvy;

-

předpokládaný termín začátku platnosti nájmu je 9/2022.
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III.

Povinný obsah nabídky:

a)

identifikaci subjektu zájemce, tj. jméno a forma obchodní firmy, sídlo, IČ, telefonické a
emailové spojení na statutárního či odpovědného zástupce, nebo jméno a příjmení, místo
podnikání a trvalého bydliště, IČ, telefonické a emailové spojení;

b)

návrh výše měsíčního nájemného;

c)

podnikatelský záměr, tj. způsob provozování, rozsah sortimentu a nabízených služeb,
provozní doba, kulturně společenské aktivity apod.;

d)

doklad prokazující profesní kvalifikační předpoklady, tj.:
výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského oprávnění či licence ne starší 90
kalendářních dnů (tyto doklady lze za správní poplatek získat z centrálních registrů na OÚ
Lichoceves v okamžiku podávání nabídky);
přehled praxe v gastronomickém provozu vč. možných referencí minimálně
z předchozích pěti let se jménem kontaktní osoby;

e)

doklad prokazující finanční kvalifikační předpoklady, tj.:
výpis z rejstříku trestů ne starší 30 kalendářních dnů (tento doklad lze za správní
poplatek získat z centrálních registrů na OÚ Lichoceves v okamžiku podávání nabídky);
čestné prohlášení, že vůči majetku zájemce neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů, není v likvidaci, není proti němu veden výkon rozhodnutí či exekuce,
jeho majetek není předmětem dražby, nemá daňové nedoplatky vůči orgánům Finanční
správy ČR, nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení
nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
a v případě právnických osob čestné prohlášení, že žádná z osob vykonávajících
funkci statutárního orgánu a žádný z členů statutárního orgánu, vedoucí organizační složky
a odpovědný zástupce zájemce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zájemce, nebo pro trestný čin
hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

IV.

Organizační a další informace pro zájemce:

-

prohlídka prostor pronájmu je možná po telefonické domluvě s OÚ Lichoceves na telefonu
725 021 466, 606 769 707;

-

zájemci mohou písemné nabídky v rozsahu dle Podmínek doručit osobně nebo
doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence v zalepených obálkách na adresu
pronajímatele uvedenou v záhlaví nejpozději 29. července 2022 do 18:00 hodin. Obálka
musí být označena nápisem „Nájem hospody, NEOTEVÍRAT“; na nabídky přijaté po tomto
termínu nemusí být přihlíženo;

-

hodnotícím kritériem nabídek bude ekonomická výhodnost (nabízená výše nájemného),
udržitelnost podnikatelského záměru a přínos pro komunitní život obce vč. např. zajištění
stravování místních seniorů;

-

zájemce podáním nabídky zároveň dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
tohoto záměru;

-

zasláním písemné nabídky nevzniká zájemci právní nárok na uzavření nájemní smlouvy a
na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených se zpracováním nabídky;

-

tento záměr není veřejnou zakázkou či soutěží dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek;

-

pronajímatel si vyhrazuje právo tento záměr změnit, doplnit či zrušit nebo nevybrat
žádného zájemce.
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