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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 a zahrádky o 

celkové výměře 406m2, Restaurace je nabízena jako zařízená, včetně vybavené 

kuchyně a dalšího inventáře.  

 

Pronajímatelem prostor je Městys Boleradice.  

Pronajímatel pronajme uvedené prostory nájemci za účelem provozování restaurace od 

1. 5. 2023 na dobu 5let. 

  

 

Podmínky pro provozovatele:  

• Provozovatel má živnostenský list opravňující ho k provozování restaurace  

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

dobu je možné prodloužit po dohodě s pronajímatelem.  

• 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),  

• Nabídku měsíčního nájemného (k ceně nájemného nebudou připočítány 

náklady na energie) 

• Reference na svou osobu, na zvláštním papíře  

• Čestné prohlášení (příloha č.1) 

• Provozovatel obecní restaurace bude vybrán na základě vyhodnocení 

předložených dokumentů k vyhlášenému poptávkovému řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu  

• nevracet podané nabídky 

• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v řízení 
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Poptávkové řízení je vyhlášeno ode dne 1. 3. 2023 do 17. 3. 2023  

 

Přihlášku do řízení se všemi povinnými přílohami zasílejte doporučenou poštou 

nebo osobně do 17. 3. 2023 17:00 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 

 

 

 

 

 

 

 

       Antonín Vejvančický 

                 starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce: 1.3. – 17.3.2023 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 1.3. – 17.3.2023 
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Příloha č. 1 oznámení 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

Uchazeč 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

Uchazeč prohlašuje, že: 

 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, 

podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo u dodavatele došlo k zahlazení odsouzení 

za spáchání takového trestného činu; je-li uchazeč právnickou osobou, splňuje tento 

předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu 

uchazeče právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické soby; podává-li 

nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 

složky, splňuje předpoklad podle tohoto odstavce vedle uvedených osob rovněž vedoucí 

této organizační složky; tento předpoklad uchazeč splňuje jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, je-li uchazeč právnickou 

osobou, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem 

statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato 

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické soby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, splňuje předpoklad podle tohoto odstavce vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad uchazeč 

splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání 

či bydliště, 

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku), 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo 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 

konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů, 

e) není v likvidaci, 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště uchazeče, 

i) nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
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pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč 

vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 

odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštních předpisů zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

V(e) ………………………………………….. dne …………………………… 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

           podpis uchazeče 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


