DOTAZNÍK
Žadatel:

IČO:

Sídlo (bydliště):

tel.:

1. Popis nemovitosti:
Kiosek v prostorách Letního kina ulice Pod Hradem 9 ve Strakonicích, jedná se o následující
prostory:
- kiosek 22 m2, umývárna 1,8 m2, WC 1,44 m2 to vše o celkové výměře 25,24 m2.
Kiosek bude vybaven: lednice, pracovní deska, dřez, baterie, chladící zařízení + výčepní stojany
Cobra (Měšťanský pivovar Strakonice).
-Provoz areálu letního kina bude denně (PO-NE) zajištěn programem ze strany MěKS Strakonice –
promítání kina, koncerty, přehlídky, festivaly.
2. Stručný popis uvažované činnosti:

3. Předpokládané zahájení provozu: čtvrtek 25.6.2020
Vyhlášení záměru na úřední desce MěÚ Strakonice pondělí 8.6.2020 (15 dní)
Sejmutí záměru z úřední desky MěÚ Strakonice úterý 23.6.2020
Výběrové řízení středa 24.6.2020
Sepsání smlouvy s vybraným nájemcem čtvrtek 25.6.2020
4. Podmínky pronájmu kiosku v letním kině, které budou součástí nájemní smlouvy uzavřené
s vybraným žadatelem:
- nájemce zajistí provoz po dobu letní sezóny (25. červen - 13. září 2020)
- nájemce zajistí otevírací dobu dle písemných požadavků MěKS a akcí v areálu a to vždy 1 hodinu
před promítáním kina a 2 hodiny před náročnějšími akcemi např. koncert nebo festival a to vždy po
celou dobu akce.
- nájemce bude spolupracovat s pořadateli kulturních akcí a bude respektovat jejich požadavky při
jejich pořádání.
- nájemce bere na vědomí, že při náročnějších akcí např. při koncertech, festivalech nebude
výhradním prodejcem občerstvení v areálu letního kina.
- nájemce zajistí chod kiosku v počtu personálu min. 4 osoby či více dle náročnosti akce.
- nájemce zajistí prodej piva (výhradně Dudák), nealko nápojů a alko nápojů či drobného
občerstvení dle požadavků MěKS Strakonice.

5. Další údaje, které považujete za důležité uvést:

6. Hodnotící kritéria pro výběr nájemce:
- nabídková cena
- doložené reference
- doplňkové služby
- Uveďte a doložte reference:

- Uveďte Vámi nabízené doplňkové služby:

- Uveďte maximální cenu, za kterou jste ochoten/na/ přistoupit na pronájem nebytových prostorů.
..................................... Kč/letní sezóna (25. červen-13. září 2020).
Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného jednání
a rozhodnutí věci v příslušných orgánech Města Strakonice a MěKS Strakonice. Souhlasím s tím,
aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech vyhotovených v dané věci Městem
Strakonice či Městským kulturním střediskem Strakonice a rovněž souhlasím, aby tato listina byla
vedena v evidenci MěÚ Strakonice a MěKS Strakonice. K užití uvedených údajů nestanovuji
jakékoli další podmínky.

Datum:

Podpis (příp. razítko):

