
Obec Střítež  Střítež 118 

IČ: 00576913  tel./fax: 558 694 322 

 

Záměr obce pronajmout nebytové prostory                 

 

Obec Střítež zveřejňuje svůj záměr pronajmout nebytové prostory 

v majetku obce Střítež v č.p. 118 – prostory hospůdky v k.ú. Střítež. 
 
Tato povinnost zveřejnění je dána § 39 odst. 1zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

zveřejňuje tímto záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 118, určených k provozován hostinské 

činnosti v následujícím rozsahu: 

 

Předmětem nájmu jsou následující nebytové prostory, které se nacházejí v I. nadzemním podlaží objektu 

KD – vchod od hřiště. 

Výměra: 

restaurace     o výměře   56 m
2 

klubovna     o výměře   22 m
2
 

klubovna 2     o výměře   24 m
2
  

zádveří      o výměře     4 m
2
 

kuchyňka+výtah    o výměře   18 m
2
 

sklad       o výměře     9 m
2
 

chodba 1,2, WC, WC pro personál  o výměře   27 m
2
     

celkem                            160 m
2 

Tyto prostory má obec zájem pronajmout za účelem zřízení a provozování restaurace (hospody). 

Cena nájmu nebytových prostor – dle nabídek žadatelů 

Dále se hradí –  vodné, dle skutečného odběru v m
2 

vody 

topení – přepočtené procento z celkových nákladů na vytápění objektu č.p. 118 

odvoz fekálií – ze skutečného stavu odběru vody 

Spotřeba elektrické energie, odvoz odpadů, telekomunikační poplatky hradí nájemce sám přímo dodavateli. 

Nabídky a připomínky doručte do 15-ti dnů ode dne zveřejnění na podatelnu Obecního úřadu Střítež 

v zalepené obálce zřetelně označené „Pronájem restaurace – neotevírat“, nejpozději do 30.11.2011 do 

16:00 hodin. Na nabídky a připomínky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. 

K nabídce přiložte: 

 fotokopii výpisu z obchodního rejstříku a u fyzických osob do obchodního rejstříku nezapsaných 

fotokopií živnostenského oprávnění. 

V nabídce uveďte: 

 výši nabízeného nájemného v Kč/m2/rok 

 k žádosti o pronájem je nutné dodat podnikatelský záměr.
 

Prostory jsou k dispozici od 11 měsíce roku 2011  

V případě zájmu o prohlídku nabízených prostor kontaktujte pracovnice OÚ Střítež na tel. 558 694 322 

 

Ve Stříteži dne 15.11.2011        starosta obce 

Petr Machálek 


