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Poptávkové řízení na provozovatele obecní restaurace 

v Boleradicích 
 

Městys Boleradice vypisuje poptávkové řízení na provozovatele restaurace v přízemí 

budovy č. 376, 691 12 Boleradice.  

Předmětem řízení je pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 376, sestávající 

z restaurace a jídelny, kuchyně, přípravny, skladů, kotelny, šatny, WC a koupelny pro 

personál, spojovacích chodeb, úklidové místnosti, WC ženy/muži veřejné, zahrádky o 

celkové výměře 406m2, Restaurace je nabízena jako nezařízená, včetně nově 

vybavené kuchyně.  

 

Pronajímatelem prostor je Městys Boleradice.  

Pronajímatel pronajme uvedené prostory nájemci za účelem provozování restaurace od 

1. 1. 2016 na dobu 8let. 

  

 

Podmínky pro provozovatele:  

 Provozovatel má živnostenský list opravňující ho k provozování 

restaurace  

 Měsíční nájemné je min. 25000,-Kč/měsíc + energie.  

 Restaurace bude mít uzavírací hodinu nejpozději ve 24:00 hod., uzavírací 

dobu je možné prodloužit po dohodě s pronajímatelem.  

 Provozovatel zabezpečí restauraci jako plně nekuřáckou.  

 Provozovatel nebude v restauraci umisťovat výherní automaty a terminály 

jakéhokoliv typu a nebude zde provozovat žádné hazardní hry.  

 Provozovatel není v době podání přihlášky do řízení v žádném 

insolvenčním řízení nebo veden v rejstříku dlužníků.  

 Provozovatel je povinen svým chováním nepoškozovat dobré jméno 

Městyse Boleradice.  

 

Účastníci řízení doloží:  

 Přihlášku do poptávkového řízení  

 Kopii živnostenského listu  

 Projekt provozování restaurace (podnikatelský záměr),  

(bude posuzováno jako kritérium)  

 Nabídku měsíčního nájemného  

(bude posuzováno jako kritérium)  

 Shrnutí zkušeností s provozem restaurace 

(bude posuzováno jako kritérium)  

 Reference na svou osobu, na zvláštním papíře  

(bude posuzováno jako kritérium)  

 Čestné prohlášení, že k datu podání přihlášky do řízení není veden v 

žádném rejstříku dlužníků, na zvláštním papíře 
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Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu  

 nevracet podané nabídky 

 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v řízení 

 přesné znění nájemní smlouvy stanovit po vybrání nájemce  

 

Poptávkové řízení je vyhlášeno ode dne 6. 11. 2015 do 23. 11. 2015  

 

Přihlášku do řízení se všemi povinnými přílohami zasílejte doporučenou poštou 

nebo osobně na adresu:  

 

Městys Boleradice 

Boleradice 401  

691 12 Boleradice 

  

Obálku výrazně označte popiskem „Poptávkové řízení pronájem restaurace“  

 

Bližší informace k poptávkovému řízení na tel. 519 423 185, 602 142 119 nebo 

na emailové adrese obec@boleradice.cz nebo na www.boleradice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


