Obec
Dolany u Kladna
Dolany 35, 273 51 Unhošť

Záměr na pronájem restaurace v budově obecního
úřadu a restaurace na hřišti
Obec Dolany oznamuje záměr na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví obce
Dolany zapsaných na LV 10001 v kat. úz. Dolany u Kladna:

Restaurace v budově obecního úřadu:
Prostory k pronájmu se nacházejí v prvním patře budovy obecního úřadu Dolany,
Dolany 35, 273 51 p. Unhošť. Rozloha prostor je 74,4 m 2. Prostory k pronájmu jsou
včetně sociálních zařízení a skládku. Restaurace je plně zařízena.

Restaurace na hřišti:
Jedná se o stánek s občerstvením na dětském hřišti včetně krytého posezení a
sociálního zařízení na pozemku parc. čís. 815 v kat. úz. Dolany u Kladna. Pronajímaná
plocha 100 m2.

Podmínky pronájmu:
1. Zajištění provozu v termínu obecních akcí, které mají vždy přednost před akcemi
nájemce.
2. Úklid pronajatých prostor a v jejich bezprostředním okolí, v případě budovy OÚ
úklid všech prostor, ve kterých se hosté budou pohybovat (restaurace, chodby,
WC, společenská místnost).
3. Otevírací doba minimálně pět hodin čtyři dny v týdnu. V restauraci v budově OÚ
pátek, sobota a minimálně další dva dny a v občerstvení na hřišti pátek, sobota,
neděle a minimálně další jeden d.
4. Během otevírací doby zodpovídá nájemce za veřejný pořádek a klid v okolí
pronajatých prostor, které s otevřením provozovny souvisí (hluk, nepořádek…).
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K nabídce doložit:
•

Stručný podnikatelský záměr:
▪
▪
▪

Otevírací doba
Výhled na možné akce pořádané nájemcem
Nabízené služby

Podání nabídky:
Nabídku lze podat:
•
•
•
•

Osobně na adresu Obec Dolany, Dolany 35, 273 51 p. Unhošť v době
úředních hodin (Pondělí a Středa 16 – 18 hod.)
Poštou na adresu Obec Dolany, Dolany 35, 273 51 p. Unhošť
Elektronicky prostřednictvím datové schránky IDDS: 7xcatf5
Elektronicky prostřednictvím emailu obecni.urad@dolany-kladno.cz

Nabídky lze podat do 5. října 2022 do 16:00
K vyhodnocení nabídek dojde v co možná nejkratší době na zasedání zastupitelstva
obce Dolany. Výsledky budou zájemcům následně oznámeny. Obec si vyhrazuje
právo žádnou nabídku nepřijmout.

V případě dotazů se můžete obrátit na obecní úřad:
•
•

obecni.urad@dolany-kladno.cz
Tel. 777 232 505 – Luděk Bartoš, starosta obce

V Dolanech dne 5. 9. 2022
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