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OBEC VELIKÁ VES 
 

zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu ve Veliké Vsi – v budově 

č.p. 69 (objekt občanské vybavenosti), která je součástí pozemku stp.č. 86 (zastavěná plocha a 

nádvoří) v k.ú. Veliká Ves u Prahy, obec Veliká Ves, okres Praha – východ 

 
Prostory k pronájmu 

• 4 místnosti 

• podlahová plocha celkem 41,6 m2 

 

Účel nájmu - provozování služeb 

 

Doba nájmu - zahájení činnosti duben - květen 2019  

          - na dobu neurčitou  

 

Nabídka musí být doručena Obecnímu úřadu Veliká Ves nejpozději do 27. 3. 2019 do 16:00 hod.  v zalepené obálce, 

na níž bude uvedena adresa zájemce, a obálka zřetelně označena takto: „Pronájem nebytových prostor  v OÚ – 

neotvírat“. 

Nabídka musí být podepsána zájemcem a musí obsahovat minimálně: 

- identifikační údaje o zájemci (zjm. jméno a příjmení nebo název, adresu trvalého pobytu nebo sídla, doručovací 

adresu, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu nebo sídla, IČ), vč. telefonického a e-mailového spojení (pokud je 

má zájemce zřízeno) 

- kopii dokladu o oprávnění zájemce k výkonu podnikatelské či jiné činnosti k naplnění účelu nájmu – kopie 

živnostenského či jiného oprávnění a kopie výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zájemce zapsán)  

- čestné prohlášení zájemce, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem činnosti či podnikáním zájemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku, a že nemá 

v evidenci zachyceny daňové nedoplatky ani závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění; 

- údaje o dosavadní činnosti zájemce související s účelem nájmu (praxe, zkušenosti a reference) 

- způsob využití nebytových prostor k naplnění účelu nájmu – zpracováno formou stručného 

podnikatelského záměru (personální, materiální a technické zabezpečení provozu a rozsahu poskytovaných 

služeb, včetně provozní doby a termínu zahájení provozu) 

- výši nabízeného měsíčního nájemného. 

Bližší informace lze získat v úřední dny na Obecním úřadě Veliká Ves – tel. 315 682 710 

 
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. 

    

 

Mgr. Petr Kovářík 

starosta obce Veliká Ves 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 11. 3. 2019 

Olga Hrdličková: 

 

Sejmuto:  
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