
O b e c   R y n o l t i c e 

463 55 Rynoltice 199, IČO: 00263168, Tel. 485 172 181  

Web: www.rynoltice.cz   E-mail: rynoltice@iol.cz 

 

                V Rynolticích dne 15. 9. 2020 

 

 
 

 

 

Obec Rynoltice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů záměr  pronajmout  nebytové  prostory  restaurace  k provozování 

hostinské činnosti v budově č.p.  221,  Kulturním domě v Rynolticích, stojícího na pozemku 

st. par. č. 372, v katastrálním území Rynoltice. 

 

Doba pronájmu je na dobu určitou jeden rok s automatickým prodloužením o jeden rok, a 

to za určitých podmínek, s předpokládaným počátkem nájmu ihned. 
  

Specifikace nájmu:  
Popis nebytových prostor restaurace a podmínky nájmu jsou uvedené v návrhu smlouvy o 

nájmu, která je k dispozici na vyžádání u obecního úřadu, kde lze získat i případné další 

informace. 

Výše navrženého nájemného tedy ekonomické hledisko není jediným hodnotícím kritériem 

pro výběr budoucího nájemce, který neměl a nesmí mít dluhy vůči obci – nezaplacené 

finanční závazky. 

Obec  chce  pronájmem prostor restaurace především zajistit neomezené a bezproblémové  

užívání společenského sálu /není předmětem nájmu/ kulturního domu  k podpoře a realizaci 

akcí  společenského, kulturního a sportovního   života  v obci a ke spolkové činnosti, vše 

pořádané jak obcí, tak se souhlasem obce i dalšími právnickými i fyzickými osobami.  

Budoucí nájemce nesmí klást jakékoliv překážky při využívání sálu a musí být schopný a 

ochotný v případě zájmu pořadatele akce po celou dobu akce poskytovat standardní služby. 

 

Náležitosti podávané nabídky: 
1. Nabídka bude podána v uzavřené obálce a zřetelně označena:  

„NEOTVÍRAT - Pronájem nebytových prostor restaurace KD Rynoltice“ 
2. Identifikační údaje zájemce, tj. jméno a příjmení (název), adresa trvalého bydliště (sídlo), 

podpis zájemce (podpis oprávněné osoby jednat za zájemce), dále pak telefon, případně     

e-mailová adresa, na kterou lze zájemce kontaktovat. 

3. Zájemce předloží současně s nabídkou oprávnění k podnikání, potvrzení o bezdlužnosti 

z Finančního úřadu,  výpis z rejstříku trestů. 

 

Ostatní informace: 
1. Tento záměr byl schválen Radou obce Rynoltice dne 15. 9. 2020, pod usnesením č. 

16/2020.       

2. Zájemci mohou k tomuto záměru podat svá vyjádření a své nabídky podáním na 
podatelnu Obecního úřadu Rynoltice nebo písemně zaslat na adresu Obec Rynoltice, 
Rynoltice 199, 463 55, nejpozději do 30. 9. 2020, 16. hod. 

 

Více informací na tel. 485 172 181, 602 601 631, 725 971 201. 

                        

                        

          Ing. Jan Vacek v.r. 

  starosta obce 

Vyvěšeno dne:  15. 9. 2020 

Sejmuto dne:    

Zveřejnění záměru pronajmout 
nebytové prostory restaurace 



Fotografie nabízené nemovitosti/restaurace k pronájmu: 
 

 

 
 
 


