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ZÁMĚR NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
část 1. PP v čp. 846, ul. Nádražní 846, Milevsko 

 

Dům kultury Milevsko dle usnesení Rady města Milevska č. 307/15 ze dne 12. 08. 2015 
 

v  y h l a š u j e 
 

záměr na pronájem nebytových prostor části 1. podzemního podlaží v č. p. 846, ul. Nádražní 846, 
Milevsko stavebně určených k využití pro účely baru, společenské místnosti, kavárny apod. s nezbytným 
příslušenstvím, které se nachází v suterénu nemovitosti v přední části objektu čp. 846 a to konkrétně: 
a) hlavní místnost    68 m2 
 
 
 
celkem 97 m2 
 

b) pomocné prostory:            
              WC pánské, dámské  6 m2  

zadní místnost   9 m2 
             přístupová chodba  10 m2 
              sklad    4 m2 

Výše nájemného: 
 Roční sazba nájemného za 1 m2 je stanovena bez služeb spojených s nájmem nebytového prostoru 
na minimálně: 400,- Kč 
 

Podmínky provozu daného zařízení a požadavky pro vyhodnocení záměru: 

 Prostory budou pronajaty za účelem provozování baru, společenské místnosti, kavárny apod. 

 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

 Praxe nájemce či jeho odborného zástupce v oboru pohostinství minimálně pět let. 

 Minimální provozní doba: 3 dny v týdnů v délce minimálně 6 hod. denně 

 Provoz zařízení nebude kolidovat s pořádanými akcemi v prostorách Domu kultury Milevsko. 

 Způsob využití prostor. Výše nabízeného nájemného. 

 Bezdlužnost vůči státu, Jihočeskému kraji, městu Milevsko a jím zřizovanými organizacím. 

 Bezúhonnost živnostníka nebo statutárního orgánu společnosti, nevedení sporu s městem nebo s 
jím zřizovanými organizacemi a řádné dodržování smluvních povinností vyplývajících ze smluvních 
vztahů s městem Milevsko nebo jím zřizovanými organizacemi. 

 

Nabídky do výběrového řízení zašlete nebo doručte na adresu Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 
Milevsko, 399 01 v zapečetěné obálce s uvedenou adresou odesílatele s označením „Pronájem nebytových 
prostor – SUTERÉN DK“ nejpozději do 17. 9. 2015 10:00 hod. Nabídka bude předložena v českém jazyce. DK 
Milevsko si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo zrušit záměr a 
právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, kdykoliv i bez udání důvodů. 
       Bližší informace poskytne a případnou prohlídku prostor zprostředkuje ředitel DK Milevsko, 
Bc. Vít Kratochvíl, email: kratochvil@milevskem.cz, tel. 776 33 88 55, 383 809 200.  
 

Nabídka musí povinně obsahovat: 

 Identifikace žadatele – jméno, adresu žadatele, IČO případně rodné číslo; podpis žadatele. 

 Návrh výše ročního nájemného. 

 Povinné přílohy nabídky: 
1. Kopie živnostenského či jiného oprávnění k činnosti. 
2. Výpis z rejstříku trestů nebo statutárního orgánu společnosti. 
3. Čestné prohlášení (Bezdlužnost vůči státu, Jihočeskému kraji, městu Milevsko a jím zřizovaným 

organizacím). 
Příloha č. 1 – plánek dispozičního uspořádání pronajímaných prostor 

 
 

Vyvěšeno: ___________ Bc. Vít Kratochvíl 
Sejmuto:   ___________ ředitel DK Milevsko 
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PŘÍLOHA Č. 1 
NÁDRAŽNÍ UL. 846 * MILEVSKO * 399 01 * PRONAJÍMANÉ PROSTORY 1. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ 

 
 

 


