
Vyhlášení výběrového řízení na     pronájem prodejního stánku v areálu   
Panská zahrada, ul. Pod Hradem, Strakonice

Pronajímatel:
Městské kulturní středisko, Mírová 831, 386 01 Strakonice 

Kontaktní osoby:
1/ informace k výběrovému řízení - František Christelbauer - 602 449 669
    frantisek.christelbauer@meks-st.cz
2/ prohlídka areálu - Soňa Petříková - 723 415 390
    sona.petrikova@meks-st.cz

Smluvní dodavatelé:
– pivo (Měšťanský pivovar Dudák a.s. - Strakonice)

Účel pronájmu:
Prodej sortimentu zboží k občerstvení návštěvníků areálu. 
Požadujeme:
     -   Denní provoz v čase 12:00 - 20:00, v době akce minimálně          

hodinu před a hodinu po skončení akce
- zajištění občerstvení přizpůsobené typu akce / dětské akce, senioři, 

koncerty, kino atp. / - konzultovat s pronajímatelem
- adekvátní počet zaměstnanců vzhledem k návštěvníkům / např. dle 

prodaných vstupenek; běžný provoz minimálně 2 obsluhující, při akci 
minimálně 4 obsluhující   

- aktivní údržbu areálu / sečení, hrabání
- úklid sociálních zařízení
- úklid areálu, třídění odpadu…

Nabídka musí obsahovat:
    -     nabízený sortiment zboží / pivo výhradně Dudák , např. točená 

limonáda, káva, balené potraviny…
    -     nabízený sortiment na venkovní prostor- gril, fritéza atp.
    -     výši nabízené ceny za pronájem prostor sloužících k podnikání, 

provozních prostor a zázemí – v Kč bez DPH / minimálně 10.000 Kč / bez
DPH měsíčně po celou dobu pronájmu tj. červen, červenec a srpen 2022 

    -     kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo 
výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 90 dnů

    - čestné prohlášení



Důležité informace:
K ceně za pronájem bude připočten poplatek za služby takto:
    - odpad – 3 000 Kč / bez DPH / měsíčně / tj. 9.000 Kč + DPH
    - zajištění hygienických potřeb na WC / toaletní papír, mýdlo, dezinfekce, 

pap. ručníky – 1.000 Kč / bez DPH / měsíčně / tj. 3.000 Kč + DPH
    - energie – dle podružného měření 
 Energie budou účtovány na základě skutečnosti vždy na konci měsíce.      
    - cena za pronájem včetně poplatků za služby je splatná při podpisu 

smlouvy

Příloha: Přehled akcí plánovaných v Panské zahradě 6-8/2022 
    - změna programu vyhrazena            

              - u akcí, kde je předpokládaný vyšší počet návštěvníků bude stánkový 
      prodej posílen, zajistí pronajímatel 

Prostory nelze pronajímat třetí osobě bez písemného souhlasu 
pronajímatele. 

Zájemce si je vědom a akceptuje, že nemá nárok na náhradu nákladů, škody či 
jiných výdajů včetně ušlého zisku, a to ani v případě, kdy organizátor využije 
práva vyhrazená v podmínkách výběrového řízení, tzn. např. právo kdykoliv do 
doby uzavření smlouvy výběrové řízení zrušit apod. 

Zájemce tímto informujeme, že dojde ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů, tzv. "GDPR") ke zpracování osobních údajů uvedených v žádosti po dobu
výběrového řízení. 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že nemám/me žádné neuhrazené splatné závazky (neuhrazené 
nájemné, vyměřené poplatky, pokuty, plnění ze smluv apod.) vůči MěKS 
Strakonice, městu Strakonice a pivovaru Dudák a.s. Strakonice.

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem/Jsme si 
vědom/i právních následků nepravdivého čestného prohlášení. 

V     ……………………………...                                

Dne: ……………………………...    

podpis oprávněné osoby, případně razítko



Lhůta podání nabídky:
Písemné nabídky zašlete doporučeně poštou na adresu MěKS Strakonice a to 
nejpozději do 09.05.2022 - rozhodující je datum podání na poště.

Adresa:
Městské kulturní středisko 
Mírová 831
386 01  Strakonice 

s označením „Výběrové řízení – pronájem prodejního stánku“  

Nájemce bude vybrán formou výběrového řízení, pronajímatel si vyhrazuje 
právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, případně výběrové řízení zrušit.

Vyhodnocení nabídek bude přihlášeným zájemcům oznámeno písemnou formou
do 19.05.2022. 

Ve Strakonicích 25. 04. 2022

František Christelbauer
Ředitel MěKS
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