Město Dubá
_______________________________________________________________________

Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá

Zveřejnění záměru města Dubá
MĚSTO DUBÁ, IČ 00260479,
se sídlem Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá,
zastoupené starostkou města Dubá paní Ing. Irenou Žalovičovou,
zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona ČR č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na
úřední desce Městského úřadu Dubá svůj záměr pronajmout předmět pronájmu: horní prodejní stánek včetně
příslušenství v areálu Autocampu Nedamov.
Základní podmínky nájmu:
- účel využití: provozování prodeje občerstvení v době provozu kempu, tj. od 1. 4. – 30. 9. aktuálního roku,
- nájemní doba bude uzavřena od 1. 1. 2020 na dobu určitou 8 let (dobu pronájmu lze dle dohody zkrátit)
- předložení nabídky na výši nájemného
minimální nájemné je 70 000,- Kč/rok
- nájemné za každou sezónu je splatné ve dvou splátkách se splatností:
1. splátka ve výši ½ nájemného při podpisu nájemní smlouvy event. do 30. 4. akt. roku
2. splátka ve výši ½ nájemného do 31. 7. aktuálního roku
- předložení podnikatelského záměru (rozsah služeb, otvírací doba apod.)
- nájemce je povinen hradit všechny náklady související s provozem
Bližší informace k této záležitosti vám podá či možnost prohlídky předmětu pronájmu vám zajistí Barbora
Tomášková, správa domů a bytů MěÚ Dubá, tel. č. 487 870 201.
Zájemci, kteří si chtějí uvedený předmět pronájmu pronajmout, nechť podají písemné nabídky v uzavřené
obálce s nápisem „Pronájem horního prodejního stánku Nedamov“ s podnikatelským záměrem a navrhovanou
výší ročního nájemného, v termínu nejpozději do 2. listopadu do 1200 hodin na Městský úřad Dubá, podatelna.
Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, trvalé bydliště, rodné číslo, živnostenský list, nebo název
právnické osoby, sídlo, IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku, a dále telefonní kontakt.
Město Dubá si vyhrazuje právo tento svůj záměr zrušit bez udání důvodu.
V Dubé dne 15. října 2020

___________________
Starostka města Dubá
Ing. Irena Žalovičová
Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Dubá dne 15. října 2020.
Sejmuto z úřední desky dne 2. listopadu 2020.
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