
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Nájem nebytových prostor a provoz gastronomických 
služeb na zámku v Moravské Třebové“

1. Identifikační údaje zadavatele

Kulturní služby města Moravská Třebová
Svitavská č.o. 18
571 01  Moravská Třebová
IČO: 00371769

Kontaktní osoby:
MgA. et Mgr. František Žáček
Kulturní služby města Moravská Třebová
Svitavská č.o. 18
571 01  Moravská Třebová

tel.: 461 544 282 e-mail: reditel@ksmt.cz

2. Vymezení předmětu plnění 
Předmětem plnění je nájem nebytových prostor a provoz gastronomických služeb na 
zámku v Moravské Třebové podle zadávací dokumentace. 
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace a předložený vzor 
nájemní smlouvy (příloha č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace).

3. Doba a místo plnění 

Dobu plnění zadavatel požaduje v těchto termínech:
Termín zahájení plnění - zahájení sezóny duben kalendářního roku
Termín ukončení plnění - ukončení sezóny říjen kalendářního roku, 
a to ve vazbě na provoz během zámecké sezóny a dále nájemce zabezpečí provoz 
také mimo zámeckou sezónu ve vazbě na pořádání významných akcí ve městě (v 
souladu s článkem III přiloženého vzoru nájemní smlouvy).

Místem plnění jsou nebytové prostory Magdalenina sálu, který se nachází v přízemí 
západního křídla arkádové části zámku, o výměře 53 m2, s možností užívat prostory 
související tj. přístupovou chodbu a sociální zařízení v přízemí arkádové části zámku 
pro účely zámecké kavárny. 
Dále je místem plnění také prostor zámeckého nádvoří před Magdaleniným sálem 
v rozsahu 100 m2, kde bude provozována letní předzahrádku.

mailto:vmazalova@mtrebova.cz


4. Požadavky na předložení kvalifikačních předpokladů uchazeče

Uchazeč  je  povinen  nejpozději  do  konce  lhůty  stanovené  pro  podání  nabídek 
prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

 základních kvalifikačních předpokladů,
 profesních kvalifikačních předpokladů,
 praxe v provozu obdobného zařízení.

4.1 Základní kvalifikační předpoklady

Každý uchazeč je povinen splnit základní kvalifikační předpoklady.

Uchazeči  prokazují  splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů  předložením 
podepsaného čestného prohlášení  o  splnění  kvalifikačních předpokladů  dle  vzoru 
v příloze  č.  2  zadávací  dokumentace.  Předložení  tohoto  čestného  prohlášení  je 
dostačující pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů (tj. vítězný uchazeč 
již  nemusí  před  podpisem smlouvy  předkládat  další  doklady  prokazující  základní 
kvalifikační podklady).

Za bezdlužnost uchazeče dle výše uvedených bodů není považován stav, kdy má 
uchazeč  se správcem daně  nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli  dlužnou částku 
dohodnuto posečkání s platbou (tj. např. splátkový kalendář). 

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeči  prokazují  splnění  profesních  kvalifikačních  předpokladů  předložením 
podepsaného čestného prohlášení  o  splnění  kvalifikačních předpokladů  dle  vzoru 
uvedeného  v příloze  č.  2  zadávací  dokumentace.  Čestné  prohlášení  bude 
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel výslovně  upozorňuje uchazeče na skutečnost, že vítězný uchazeč bude 
povinen před uzavřením nájemní smlouvy předložit zadavateli prosté kopie dokladů 
(resp. výtisk dokladů z veřejně dostupných registrů) prokazujících splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže vítězný uchazeč předložením:

 výpisu  z obchodního  rejstříku,  pokud  je  v něm  zapsán,  či  výpis  z jiné 
obdobné  evidence,  pokud  je  v ní  zapsán  (nesmí  být  starší  než  90 
kalendářních dnů ke dni podání nabídky),

 dokladu  o  oprávnění  k podnikání  podle  zvláštních  předpisů  v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

4.3 Praxe v provozu obdobného zařízení

Uchazeči  prokazují  informace  o  praxi  v provozu  obdobného  zařízení  čestným 
prohlášením



.
Čestné prohlášení musí obsahovat minimálně následující údaje:
– název provozovaného zařízení,
– místo plnění,
– období, ve kterém bylo zařízení provozováno,
– stručný popis poskytovaných služeb.

5. Další požadavky zadavatele:

Zadavatel  požaduje,  aby  uchazeč  podrobně  popsal  zajištění  předmětu  plnění 
v návaznosti na obsah přiloženého vzoru nájemní smlouvy (minimálně v rozsahu dle 
čl.  III  tj., provozní doba, personální obsazení, návrh jídelního a nápojového lístku, 
návrh gastronomicky zaměřených akcí,…).

6. Poskytování zadávací dokumentace

Podkladem pro vypracování nabídky je tato zadávací dokumentace, včetně  všech 
jejích příloh. 

Výzva k podání nabídek a zadávací  dokumentace bude zveřejněna na webových 
stránkách  zadavatele:  www  .ksmt.cz   a  na  webových  stránkách  města  Moravská 
Třebová: www.moravskatrebova.cz.

7. Prohlídka místa plnění

Prohlídka  místa  plnění  je  možná  na  základě  předchozí  domluvy  o  termínu  se 
zadavatelem.

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

Nabídka bude zpracována v písemné formě,  podepsána za uchazeče oprávněnou 
osobou. Bude-li  nabídka nebo její  jednotlivé části  (dokumenty,  čestná prohlášení) 
podepsány  odlišnou  osobou  než  tou,  u  které  vyplývá  oprávnění  jednat  jménem 
uchazeče z obchodního rejstříku, je uchazeč povinen do nabídky přiložit příslušnou 
plnou  moc nebo jiný  dokument,  ze  kterého vyplyne  oprávnění  podepsané osoby 
jednat za uchazeče, a to alespoň v prosté kopii.

Nabídka  bude  odevzdána  ve  vytištěné,  pevně  spojené  podobě  tak,  aby  bylo 
zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou 
po  spojení  tvořit  jeden  celek.  Takto  spojená nabídka  bude opatřena přelepkou  s 
razítkem. Strany budou vzestupně očíslovány.

Nabídka  nebude  obsahovat  přepisy  a  opravy,  které  by  mohly  zadavatele  uvést 
v omyl. Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude 
zřetelně  označena nápisem:  „Neotvírat –  Výběrové řízení –  Nájem nebytových 
prostor a provoz gastronomických služeb na zámku v Moravské Třebové“, dále 
bude obálka obsahovat identifikaci uchazeče a jeho doručovací adresu. 

http://www.moravskatrebova.cz/
http://www./


Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení.

9. Struktura podané nabídky: 

Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
I. Základní informace o uchazeči
Obchodní  jméno,  právní  forma,  sídlo,  telefon,  osoba  zodpovědná  za 
zpracování nabídky.

II. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 4 
Uchazeč do nabídky přiloží vyplněné čestné prohlášení uvedené v příloze č. 2 
zadávací dokumentace

III. Doklady prokazující praxi v     provozu obdobného zařízení  
Uchazeč  přiloží  čestné  prohlášení  obsahující  údaje  uvedené  v bodě  4.3 
zadávací dokumentace

IV.  Podrobný  popis  zajištění  předmětu  plnění  v     návaznosti  na  obsah   
přiloženého návrhu nájemní smlouvy 

10. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí  dne  21.12. 2015 v 10:00 hod. Všechny nabídky 
musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídek.

Nabídky lze podávat písemně,  a to buď  prostřednictvím držitele poštovní  licence, 
nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin na podatelně  městského úřadu, 
ul. Olomoucká č. o. 2. 

Pro účely podání nabídek je stanovena doručovací adresa:

JUDr. Miloš Izák, starosta
nám. T. G. Masaryka č. o. 29 

Moravská Třebová 571 01

Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel o 
této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče. Rozhodující je datum a čas přijetí 
nabídky zadavatelem.

Uchazeči  podají  nabídku v uzavřené neporušené obálce či  jiném obalu označené 
textem:

„Neotvírat – Výběrové řízení – „Nájem nebytových prostor a provoz 
gastronomických služeb na zámku v Moravské Třebové“

11. Otevírání obálek



Otevírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Otevírání  obálek  je  neveřejné,  zadavatel  neumožňuje  uchazečům  účastnit  se 
otevírání obálek. 

Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

12. Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné 
zakázky.  Uchazečům  v takovém  případě  nenáleží  žádná  úhrada  takto  vzniklých 
nákladů.

13. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení i bez udání důvodu. Pokud zadavatel 
toto právo uplatní, nevzniká žádným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok na 
náhradu škody popř. nákladů souvisejícím s účastí ve výběrovém řízení.

14. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení  

Všechny přijaté nabídky budou hodnoceny bodovým systémem pomocí více kritérií. 
Takto bude stanovena celková výhodnost jednotlivých nabídek. 
Hodnocení nabídek bude písemně vypracováno členy komise.
Jednotlivá kritéria budou vyhodnocena a vyjadřují shodu členů komise 
v následujících podstatných bodech:

1. Návrh zařízení/vybavení provozovny, včetně venkovního provozu
2. Ucelenost a koncepčnost nabídky gastronomických služeb – tj. obsah 

jídelního a nápojového lístku a jejich propagace
3. Koncepce pořádání a gastronomických a společenských akcí v roce 2016
4. Zhodnocení doložených relevantní dokladů o předchozím podnikání 

v gastronomickém oboru tzv. reference a z toho odvoditelná  vhodnost a 
profesní erudice dostatečná pro provozovatele gastrozařízení v natolik 
 specifickém prostředí a podmínkách 

15. Další podmínky výběrového řízení:

Zadavatel si vyhrazuje právo před vyhlášením výsledků výběrového řízení ověřovat a 
upřesňovat informace uváděné v nabídkách a jednat s uchazeči za účelem získání 
dalších doplňujících informací potřebných k určení pořadí výhodnosti nabídek.

Zadavatel ve lhůtě do 10 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídky oznámí všem 
uchazečům, kteří podali nabídku a nebyli vyloučeni, oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky. 

Zadavatel  nepřiznává  uchazeči  právo  na  náhradu  nákladů  spojených  s účastí 
v zadávacím řízení, podáním nabídky včetně jeho zrušení.



Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Nabídky, ani jednotlivé dílčí části nabídek nebudou vráceny.

Doručením oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nevzniká mezi zadavatelem a 
uchazečem právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vítězným uchazečem 
o konečné podobě nájemní smlouvy.

Podáním  nabídky  uchazeč  akceptuje  podmínky  v  této  zadávací  dokumentace 
uvedené a považuje je za jasné a srozumitelné.

16. Přílohy
 Příloha č. 1: Nájemní smlouva (vzor) s přílohami

V Moravské Třebové dne

Za zadavatele soutěže:
                          
                                                                                 MgA. et Mgr. František Žáček
                                                                      Kulturní služby města Moravská Třebová



NÁJEMNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2201 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský 

zákoník 

Smluvní strany

pronajímatel:
Kulturní služby města Moravská Třebová
Svitavská 18, 
571 01 Moravská Třebová
IČO:00371769
jednající MgA. et. Mgr. Františkem Žáčkem, ředitelem příspěvkové organizace  

 

a

nájemce: ………………………

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto nájemní smlouvu, jejíž součástí je i 
smluvní ujednání o výpůjčce, umožňující bezplatné užívání části nádvoří zámku 
v Moravské Třebové a zařízení kavárny a předzahrádky.

I.  
Úvodní ustanovení

Pronajímatel prohlašuje, že je v souladu s příslušným ustanovením Zřizovací listiny 
příspěvkové  organizace  Kulturní  služby  města  Moravská  Třebová  oprávněn 
pronajímat  prostory  budovy  zámku  č.  p.  185  na  ulici  Zámecké  nám.  č.  o.  1 
v Moravské Třebové, které mu byly zřizovatelem, městem Moravská Třebová, dány 
do výpůjčky. K pronájmům nemovitého majetku na dobu delší jednoho roku je nutný 
souhlas zřizovatele. 
Rada města projednala návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor na zasedání dne 
30.11. 2015 a vydává souhlas s uzavřením smlouvy usnesením č. 1135/R/301115

II.
Předmět smlouvy a účel nájmu

Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nebytové prostory Magdalenina sálu, který 
se  nachází  v přízemí  západního  křídla  arkádové  části  zámku,  o  výměře  53  m2, 
s možností  užívat  prostory  související  tj.  přístupovou  chodbu  a  sociální  zařízení 
v přízemí arkádové části zámku pro účely zámecké kavárny.  

Nájemce se zavazuje užívat nebytové prostory pro činnost hostinskou, provozování 
zámecké kavárny. 



Smluvní  strany shodně  prohlašují,  že nebytové prostory jsou předávány ve stavu 
způsobilém k řádnému užívání v souladu s touto smlouvou.

Pronajímané  prostory  jsou  vybaveny  dle  specifikace  uvedené  v evidenčním listu, 
který tvoří přílohu číslo 1. a je nedílnou součástí této nájemní smlouvy.

Zvláštní ujednání:

Spolu s  pronájmem Magdalenina sálu je nájemci zapůjčeno také vybavení kavárny, 
které je majetkem pronajímatele – židlové křeslo (40 ks), barové židle (4 ks), stoly 
(10 ks), stojanový věšák (2 ks), osvětlení, bar.

K užívání bude nájemci poskytnuto také  sociální zařízení v přízemí arkádové části 
zámku  s podmínkou,  že  sociální  zařízení  bude  uzamčené  a  bude  určeno  pro 
zaměstnance a hosty zámecké kavárny. Klíče budou k dispozici u personálu kavárny. 
Nájemce se rovněž podělí  s pronajímatelem o úklid sociálního zařízení v rozsahu, 
který  určí  pronajímatel  po  projednání  s nájemcem.  V případě  akcí  konaných 
pronajímatelem  se  pronajímatel  postará  o  zajištění  úklidu  a  údržby  sociálního 
zařízení.

Nájemce  je  oprávněn  bezúplatně  užívat  také  prostor  zámeckého  nádvoří před 
vinárnou  v rozsahu  100  m2,  kde  bude  provozovat  letní  předzahrádku.  Zastřešení 
tohoto prostoru je v kompetenci nájemce (poskytnuto 3. subjektem), lavice a stoly 
jsou zapůjčeny pronajímatelem.   

Nájemce výslovně  uvádí, že je obeznámen s podmínkami pro pořádání, průběh a 
ukončení  veřejnosti  přístupných  kulturních  podniků,  pořádaných  mimo  uzavřený 
objekt, tak jak jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Moravské Třebové.

Nájemce bere na vědomí zákaz používání otevřeného ohně při své činností včetně 
grilovacího  zařízení  na  uhlí.  Nerespektování  zákazu  lze  považovat  za  podstatné 
porušení této smlouvy.

Nájemce  se  zavazuje  využívat  systém pro  nakládání  s komunálním odpadem ve 
městě  Moravská  Třebová  a  řádně  likvidovat  odpad  vzniklý  provozem  kavárny, 
přičemž nádoby (pytle) na odpad umístí po dohodě s pronajímatelem. 

III.
DOBA NÁJMU, PROVOZNÍ DOBA

Nájemní  vztah  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou, počínaje  dnem  1.  dubna  2016, 
přičemž podle dohody smluvních stran je užívání specifikováno takto:

Provozní  doba  kavárny  bude  vždy  v souladu  s  provozní  dobou  zámku.  Prostory 
budou užívány denně kromě pondělí, a to od 1. 4. do 31. 10.  příslušného  roku.  
Nájemce  otevře  provozovnu  pro  návštěvníky  vždy  nejpozději  1/2  hodiny  před 
zahájením  první  možné  prohlídky  zámku  a  přizpůsobí  provozní  dobu  tak,  aby 
zámecká kavárna byla k dispozici návštěvníkům expozic zámku, tj. nejméně po dobu 



trvání  prohlídek  (s  výjimkou  nočních  prohlídek).  Toto  ujednání  je  podle  dohody 
smluvních  stran  podstatnou  náležitostí  smlouvy,  jejíž  porušení  zakládá  možnost 
ukončení smluvního vztahu výpovědí se zkrácenou výpovědní dobou  dle ust. článku 
5c  této  smlouvy.  Nájemce  je  oprávněn  provozovat  zámeckou  kavárnu  také  nad 
rámec  takto  vymezené  minimální  provozní  doby.  Výjimka  z   tohoto  ustanovení, 
včetně omezení provozu v měsících dubnu a říjnu, podléhá schválení pronajímatele. 

Nájemce  přizpůsobí  provozní  dobu,  tj.  zabezpečí  provoz  kavárny  také  v souladu 
s pořádáním  významných  akcí  ve  městě  (např.  Vandr  skrz  Maló  Hanó,  1.  máj, 
Moravskotřebovský bramborák, Kinematograf…), rozšíření provozní doby v souladu 
s tímto ustanovením smlouvy bude upřesněno dodatkem smlouvy vždy nejpozději do 
30.  03.  běžného  roku.  Nájemce  se  zavazuje  v době  pořádání  významných  akcí 
zabezpečit  občerstvení  (minimálně  v rozsahu  obvyklé  teplé  a  studené  nápoje  a 
nabídka  rychlého  občerstvení),  přičemž  podle  potřeby  využije  venkovní  prostory 
k umístění stánku, grilu aj. nezbytného zařízení. 

Nájemce je povinen zajistit v době zvýšeného počtu návštěvníků kavárny dostatečně 
početný  personál  tak,  aby  mohl  být  obsloužen maximální  možný  počet  zájemců. 
V případě  oboustranné shody nájemce a pronajímatele  bude do 31.  10.  běžného 
roku upřesněno dodatkem k smlouvě rozšíření provozní doby a specifikace rozsahu 
služeb na významné akce v období od 31. 10. do 1.4. Tento dodatek bude definovat 
finanční  a technické podmínky,  za jakých nájemce v tomto období zajistí  obsluhu 
návštěvníků zámku během dotyčných významných akcí.

Během očekávatelného zvýšení pohybu návštěvníků zámku s ohledem na probíhající 
turistickou sezónu a konání významných akcí, bude nájemcem zajištěno odpovídající 
posílení  prodeje  občerstvení.  Tímto  se  rozumí  alespoň  jeden  venkovní  stánek  s 
prodejem minimálně v rozsahu obvyklé teplé a studené nápoje a nabídka rychlého 
občerstvení. 

Dále je nájemce povinen do 1. 3. běžného roku představit pronajímateli v písemné 
podobě  koncepci  nápojového  a  jídelního  lístku  na  aktuální  sezónu  a  seznam 
gastronomicky zaměřených akcí, které bude nájemce v aktuální sezóně realizovat – 
např. grilování, ochutnávka vín, „dýňobraní“, košt moštů pro zámeckého pána atp. Ze 
strany pronajímatele je kladen důraz na to, aby byl nájemcem nabízený sortiment 
nápojů a jídel pestrý a atraktivní pro široký vzorek návštěvníků zámku, to znamená, 
aby obsáhnul maximální možný počet gastronomických směrů. 
Nabízené nápoje a pokrmy by měly uspokojit jak zájemce o tradiční národní jídla v 
rozsahu provozních možností tj. studené předkrmy, uzeniny, obložené talíře, dezerty, 
pochutiny,  sladkosti  atp.  stejně  tak  i  požadavky  zájemců  o  vyváženou  stravu  v 
rozsahu provozních možností tj. saláty, tousty, dezerty se sníženým obsahem tuků a 
slazených přírodními sladidly, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy atp.  

Dále je  nájemce povinen do 1.  3.  běžného roku představit  pronajímateli  všechny 
chystané  změny  v úpravách  tiskovin  sloužících  k přímé  komunikaci  se  zákazníky 
kavárny  –  tj.  jídelní  a  nápojový  lístek,  propagační  materiály,  poutače na kavárnu 
umístěné  v okolí  zámku  atp.   Nájemce  je  dále  povinen  poskytovat  pronajímateli 
aktualizované informace, které budou vkládány na internetové stránky pronajímatele 
www.ksmt.cz/zamek a http://www.zamekmoravskatrebova.cz/index.php?id=8

http://www.zamekmoravskatrebova.cz/index.php?id=8
http://www.ksmt.cz/zamek


Nájemce  se  zavazuje  k  tomu,  že  pro  provoz  kavárny  zajistí  dostatečně  početný 
personál a to speciálně v době konání hojně navštěvovaných akcí. Nedodržení této 
podmínky lze považovat za podstatné porušení této smlouvy. Nájemce bude rovněž 
dbát  na  to,  aby  personál  vystupoval  při  jednání  s  návštěvníky  vstřícně  a 
komunikativně, způsobem odpovídajícím výjimečnému prostředí kavárny.

IV.
NÁJEMNÉ A JINÉ PLATBY 

Nájemné za užívání prostor sloužících podnikání je stanoveno na 3975 Kč měsíčně 
a bude hrazeno od 1. 4. do 31. 10. příslušného roku (zámecká sezóna), pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.

Nájemce platí pronajímateli měsíční sjednané nájemné nejpozději do posledního dne 
v měsíci, za který nájemné přísluší.

Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel po dobu nájmu zajistí nezbytné služby, 
např.  dodávku  tepla,  vody,  odvádění  odpadních  vod  atp.  Přesná  specifikace 
nezbytných služeb je uvedena v evidenčním listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou 
součástí této smlouvy.

Způsob rozúčtování nezbytných služeb souvisejících s poskytování plnění spojených 
s užíváním prostor sloužících podnikání se provádí v souladu se zákonem č. 67/2013 
Sb., v platném znění. 

Vedle nájemného platí nájemce zálohy na úhradu nákladů  na služby poskytované 
s užíváním prostor sloužících podnikání, které zajišťuje pronajímatel, jejichž přesná 
specifikace je uvedena v evidenčním listě, který je nedílnou součástí této smlouvy, 
společně se stavem měřidel. V případě vytápění se vypočítává výše měsíční zálohy 
z poměrné části ploch odpovídajících předmětu nájmu. Jako celek se chápe celková 
vytápěná  plocha  zámeckých  prostor  užívaných  pronajímatelem.  Nájemce  hradí 
pronajímateli zálohy na  úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním prostor 
sloužících podnikání nejpozději do posledního dne měsíce, pro který měsíční zálohy 
na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním prostor sloužících podnikání 
platí. 

Nájemce  je  povinen  pronajímateli  hradit  měsíční  zálohy  na  služby  poskytované 
s užíváním  prostor  sloužících  podnikání,  které  se  pro  každé  zúčtovací  období 
vypočítají z cen z průběhu uplynulého roku nebo posledního zúčtovacího období.

V průběhu roku smí pronajímatel po předchozím oznámení nájemci změnit měsíční 
zálohy  v  míře  odpovídající  změně  ceny  služby  nebo  na  základě  změny  dané 
zvláštním  předpisem, rozhodnutím  cenového  orgánu,  nebo  z  dalších  důvodů, 
například změny rozsahu nebo kvality služeb. Změněná měsíční záloha může být 
požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného 
oznámení výše nové zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně 
odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.  
 



Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje pronajímatel nájemci 
vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí nájemci nejpozději  do 4 měsíců  od 
skončení zúčtovacího období.

Na základě písemné žádosti nájemce je pronajímatel povinen nejpozději do 5 měsíců 
po skončení zúčtovacího období doložit nájemci náklady na jednotlivé služby, způsob 
jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh na služby a provedení vyúčtování 
podle zákona a umožnit nájemci pořízení kopií podkladů.

Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží nájemce pronajímateli 
neprodleně,  nejpozději  však do  30  dnů  ode dne doručení  vyúčtování,  popřípadě 
doložení dokladů dle předchozího odstavce tohoto článku nájemci. 

Finanční vypořádání provede pronajímatel a nájemce nejpozději  do 4 měsíců  ode 
dne doručení vyúčtování služeb nájemci. 

Nájemné  a  zálohy  na  služby  dle  předchozích  odstavců  bude  nájemce  hradit 
pronajímateli na bankovní účet číslo 1283388379/0800 vedený u České spořitelny 
pod variabilním symbolem, jehož podobu určuje měsíc a rok, kdy platba probíhá – 
např. 052016 (květen roku 2016) atd.  

V.
PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE A PRONAJÍMATELE

Nájemce je povinen užívat prostor sloužící podnikání jako řádný hospodář k účelu 
v souladu s nájemní smlouvou a dále je povinen platit nájemné a zálohy na jednotlivé 
služby, k jejichž dodání se pronajímatel zavázal. 

Nájemce se zavazuje užívat nebytové prostory a zařízení kavárny s péčí  řádného 
hospodáře  po  celou  dobu  trvání  smluvního  vztahu  tak,  aby  nedošlo  k jejich 
poškození, zničení či nepřiměřenému opotřebení. Nájemce je povinen po celou dobu 
nájmu Magdalenina sálu zajišťovat údržbu sálu, zvláště je třeba zabránit poškození 
klenby, oken a zdí při provozu kavárny a zabránit poškození vybavení kavárny, které 
je majetkem pronajímatele. Dojde-li při provozu kavárny k poškození věcí, které jsou 
předmětem  pronájmu  (nebo  výpůjčky),  nájemce  se  zavazuje  vzniklou  škodu 
pronajímateli uhradit. Nájemce není povinen škodu uhradit v případě, že se zprostí 
odpovědnosti za způsobenou škodu (např. škoda byla spáchána protiprávní činností 
3.  osoby).  Toto  ustanovení  platí  také  pro  zařízení  předzahrádky,  majetku 
pronajímatele.  Nájemce  není  oprávněn  bez  souhlasu  pronajímatele  s pronajatými 
prostory dále nakládat, nebo je přenechat do užívání třetí osobě, užívat je k jinému 
účelu,  než  je  stanoveno  v této  smlouvě  nebo  jakkoliv  stavebně  zasahovat  do 
pronajatých prostor. 
Nájemce se dále zavazuje, že bude v prostoru Magdalenina sálu a na nádvoří před 
tímto sálem udržovat  pořádek a zajišťovat pravidelný  úklid v prostorách kavárny i 
před ní. Nájemce se zavazuje k udržování čistoty a dostatečnému úklidu WC během 
víkendu. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související 
s užíváním prostor sloužících podnikání. 

Pronajímatel udržuje po dobu nájmu prostor sloužící podnikání ve stavu způsobilém 
k užívání. Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat nájemci poplatek ve výši  100 Kč za 



každou upomínku odeslanou nájemci  za účelem výzvy k úhradě  splatného dluhu 
nájemce vůči pronajímateli na nájemném a zálohách na úhradu nákladů na služby 
poskytované s užíváním prostor sloužících podnikání a poplatek ve výši 100 Kč za 
každou odeslanou upomínku za účelem výzvy k úhradě splatného dluhu z vyúčtování 
skutečné výše nákladů a záloh na jednotlivé služby po skončení zúčtovacího období. 

Udržováním prostor sloužící podnikání ve stavu způsobilém k užívání se rozumí:
- opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin, výměna 
prahů a lišt
- opravy jednotlivých částí oken, dveří, výměna zámků a kování, klik, rolet a žaluzií, 
- opravy, výměny dělících lišt oken a zasklených dveří
- zasklívání jednotlivých oken a dveřních tabulek, vč. zasklených lodžií a balkonů
- tmelení oken a dveřních tabulek
- opravy a výměny obložení okenních parapetů
- opravy a výměny kliky, štítku, nárazníků, nezádveřních, ventilací, řetízků, šňůrek, 
táhel, zámků, vložek do zámků, klíčů, 
- výměna těsnění oken a dveří
- nátěry oken
- výměny a opravy vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvět. těles, výměna 
uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu, opravy uzavíracích armatur na rozvodech 
vody, výměna sifonů a lapačů tuku, opravy měřičů tepla a teplé vody.

a) úpravy a jiné změny prostor 
Ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu budovy nebo prostoru 
sloužícího  podnikání,  kterou  nelze  odložit  na  dobu  po  skončení  nájmu,  musí  ji 
nájemce strpět, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání věci. 

Trvá-li  oprava vzhledem k době  nájmu dobu nepřiměřeně  dlouhou nebo ztěžuje-li 
oprava užívání věci nad míru obvyklou, má nájemce právo na slevu z nájemného 
podle doby opravy a jejího rozsahu. 

Jedná-li se o takovou opravu, že v době jejího provádění není vůbec možné prostor 
užívat,  má  nájemce  právo,  aby  mu  pronajímatel  dočasně  poskytl  k užívání  jiný 
prostor, nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. 

Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu prostoru sloužícího podnikání, 
kterou má pronajímatel odstranit a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného 
odkladu, takže nájemce může prostor užívat jenom s obtížemi, má nájemce právo na 
přiměřenou slevu z nájemného nebo může opravu provést také sám a požadovat 
úhradu  nákladů  účelně  vynaložených  nákladů.  Ztěžuje-li  však  vada  zásadním 
způsobem  užívání,  nebo  znemožňuje-li  zcela  užívání,  má  nájemce  právo  na 
prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. 

Nájemce má právo si započíst to, co může podle předchozího odstavce žádat od 
pronajímatele, až do výše nájemného za jeden měsíc, je-li doba nájmu kratší, až do 
výše nájemného. 

Neuplatní-li  nájemce právo podle předchozího odstavce do šesti měsíců  ode dne, 
kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit, soud mu je nepřizná, namítne-li pronajímatel jeho 
opožděné uplatnění. 



Během nájmu nemá právo pronajímatel právo o své vůli  pronajatý prostor sloužící 
podnikání měnit. 

b) ostatní práva a povinnosti

Ohrozí-li  třetí  osoba  nájemce  v jeho  nájemním  právu  nebo  způsobí-li  nájemci 
porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám. 

Uplatňuje-li třetí osoba vlastnické nebo jiné právo k věci nebo žádá-li vydání nebo 
vyklizení prostor sloužících podnikání, nájemce to pronajímateli oznámí, požádá-li o 
to, poskytne mu pronajímatel ochranu.

Neposkytne-li  pronajímatel  nájemci  dostatečnou  ochranu,  může  nájemce  nájem 
vypovědět bez výpovědní doby. 

Bude-li  nájemce rušen v užívání věci nebo jinak dotčen jednáním třetí  osoby, má 
právo  na  přiměřenou  slevu  z nájemného,  pokud  takové  jednání  třetí  osoby 
pronajímateli včas oznámil. 

Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat prostor sloužící podnikání jako 
řádný  hospodář  k ujednanému  účelu,  nebo  není-li  ujednán,  k účelu  obvyklému  a 
platit nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním prostoru sloužícího podnikání. 

Nájemce oznámí pronajímateli,  že prostor sloužící  podnikání má vadu, kterou má 
odstranit pronajímatel, hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání věci 
zjistit mohl. 

Na  žádost  pronajímatele  umožní  nájemce prohlídku  prostor  sloužících  podnikání, 
jakož i přístup k nim nebo do nich za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby 
věci.  Předchozí  oznámení se nevyžaduje,  je-li  nutné zabránit  škodě  nebo hrozí-li 
nebezpečí z prodlení. 

Vzniknou-li nájemci činností pronajímatele podle předchozího odstavce obtíže, které 
nejsou jen nepodstatné, má nájemce právo na slevu z nájemného. 

Nájemce má právo provést změnu prostor sloužících podnikání jen se souhlasem 
pronajímatele,  byla-li  nájemní  smlouva  uzavřena  v písemné  formě,  vyžaduje  i 
souhlas pronajímatele písemnou formu. Změnu prostor sloužících podnikání provádí 
nájemce na svůj náklad, dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se 
s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení. 

c) skončení nájmu
Zanikne-li prostor sloužící podnikání během doby nájmu, nájem skončí. 

Nájem na dobu neurčitou má každá smluvní strana právo vypovědět v šestiměsíční 
výpovědní  době,  má-li  však  strana  k výpovědi  vážný  důvod  je  výpovědní  doba 
tříměsíční.  Vážným  důvodem  je  podle  ujednání  smluvních  stran  také  podstatné 
porušení smlouvy podle čl. II a III této smlouvy. Trvá-li nájem po dobu delší než pět 



let a vzhledem k okolnostem strana nemohla předpokládat, že druhá strana nájem 
vypoví, je výpovědní doba vždy šestiměsíční. 

Vyklidí-li  nájemce  prostor  sloužící  k podnikání  v souladu  s výpovědí,  považuje  se 
výpověď za platnou a přijatou nájemcem bez námitek.  

Vypovídaná  strana  má  právo  do  uplynutí  jednoho  měsíce  ode  dne,  kdy  jí  byla 
výpověď doručena, vznést proti výpovědi námitky, námitky vyžadují písemnou formu. 

Nevznese-li vypovídaná strana námitky včas, právo žádat přezkoumání oprávněnosti 
výpovědi zanikne. 

Vznese-li  vypovídaná  strana  námitky  včas,  ale  vypovídající  strana  do  jednoho 
měsíce ode dne,  kdy jí  námitky byly  doručeny,  nevezme svou výpověď  zpět,  má 
vypovídaná strana právo žádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi, a to do 
dvou měsíců ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro zpětvzetí výpovědi.  

Skončí-li nájem výpovědí ze strany pronajímatele, nemá nájemce právo na náhradu 
za výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce, kterou získal převzetím zákaznické 
základny vybudované vypovězeným nájemcem. 

Při skončení nájmu předá nájemce pronajímateli vyklizený prostor sloužící podnikání 
v takovém  stavu,  v jakém  ho  převzal,  s přihlédnutím  k obvyklému  opotřebení  při 
řádném  užívání,  ledaže  nebytový  prostor  zanikl  nebo  se  znehodnotil.  Byl-li  při 
odevzdání  prostor  sloužících  podnikání  pořízen  zápis  obsahující  popis  prostor 
sloužících podnikání a zařízení, přihlédne se při předání prostor sloužících podnikání 
také k němu. 

Při  předání  prostor  sloužících  podnikání  si  nájemce  oddělí  a  vezme  vše,  co  do 
prostor sloužících podnikání vložil nebo do ní vnesl vlastním nákladem, je-li to možné 
a  nezhorší-li  se  tím  podstata  prostor  sloužících  podnikání  nebo  neztíží-li  se  tím 
nepřiměřeně jeho užívání.   

Užívá-li nájemce prostor sloužící podnikání i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel 
ho do jednoho měsíce nevyzve, aby prostor sloužící podnikání odevzdal, platí, že 
nájemní  smlouva byla  znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně.  Byla-li 
původně nájemní doba delší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na jeden rok, 
byla-li kratší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na tuto dobu. 

Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije přesto, že nájemce věc dál užívá, 
dala-li  strana  přiměřeně  předem  najevo,  že  nájem  skončí  nebo  již  dříve  nájem 
vypověděla. 

V době tří měsíců před skončením nájmu, je-li stranám den skončení nájmu znám, 
umožní  nájemce  prostor  sloužících  podnikání,  které  mají  být  znovu  pronajaty, 
zájemci o nájem přístup do nebytového prostoru v nezbytném rozsahu za účelem 
prohlídky  v přítomnosti  nájemce  a  pronajímatele,  pronajímatel  oznámí  nájemci 
návštěvu v přiměřené době předem. 



Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které 
má nájemce na věci nebo v ní. 

Nájemce  může  nemovitou  věc,  kde  se  nalézá  prostor  sloužící  k jeho  podnikání, 
opatřit  se  souhlasem  pronajímatele  v  přiměřeném  rozsahu  štíty,  návěstími  a 
podobnými znameními,  pronajímatel  může souhlas  odmítnout,  má-li  pro to  vážný 
důvod.  Požádal-li  nájemce o  udělení  souhlasu v písemné formě  a  nevyjádří-li  se 
pronajímatel  do  jednoho  měsíce,  považuje  se  souhlas  pronajímatele  za  daný. 
Souhlas  pronajímatele  nevylučuje  povinnost  nájemce  zajistit  si  souhlas  státních 
orgánů, které jsou oprávněni se vyjádřit nebo vydat souhlas.

Po skončení nájmu odstraní nájemce znamení,  kterými prostor sloužící  podnikání 
opatřil, a uvede dotčenou část nemovité věci do původního stavu. 

Nájemce může s předchozím souhlasem pronajímatele převést nájem v souvislosti 
s převodem  podnikatelské  činnosti  na  třetí  osobu,  jíž  prostor  slouží,  souhlas 
pronajímatele i smlouva o převodu nájmu vyžaduje písemnou formu. 
 

d) ostatní povinnosti nájemce
Nájemce je povinen si na svoje náklady zajistit platnou revizní zprávu o způsobilosti 
odběrného místa v místě předmětu nájmu, a to v souladu s  ČSN 33 2000 – 6 a ČSN 
33 1500 n (elektřina, plyn) na svoje náklady. V případě, že uvedené revizní zprávy 
bude zajišťovat pronajímatel, je nájemce povinen uvedené náklady revizní zprávy na 
základě předložení vyúčtování pronajímateli uhradit. 

V případě, že v nemovité věci, ve které se nachází prostor sloužící podnikání je více 
nájemců,  je  nájemce  společně  s ostatními  oprávněn  využívat  společných  prostor 
pouze k určenému účelu.  Vchody,  chodby,  průjezdy,  schodiště  a  jiné  prostory  se 
udržují volné. Nelze je využívat pro odkládání a skladování věcí či materiálu, ani pro 
umístění jakýchkoli předmětů nepatřících do vybavení budovy. Nájemce je povinen 
v těchto prostorách udržovat čistotu a pořádek. 
Nájemce je povinen zamykat areál zámku od 22:00 do 6:00.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastníci  si  smlouvu přečetli,  s jejím obsahem bezvýhradně  souhlasí,  což  stvrzují 
vlastnoručními podpisy, které tímto připojují. Smlouva je uzavírána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

Veškeré změny a doplňky této smlouvy je třeba činit písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.  Uzavření dodatku vždy podléhá schválení 
Radou města Moravská Třebová.

Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě  se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý z účastníků obdrží po 
jednom.



Uzavření  nájemní smlouvy bylo projednáno v Radě  města Moravská dne 16.  11. 
2015, schvalovací doložka je specifikovaná v článku I. této smlouvy.

V Moravské Třebové dne ……………………….

pronajímatel  :                           nájemník:

Příloha:
1. Evidenční list
2. Předávací protokol
3. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
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Evidenční list 

Úhrady za užívání nebytových prostor Magdalenina sálu v jižním křídle zámku 
č. p. 185 na ulici Zámecké nám. č. o. 1 v Moravské Třebové
Podlaží.: 0

Typ objektu: Nebytové prostory

Pro vyúčtování je evidováno osob: 0

Plocha m2:  celková  53 m2

Otápěná: 53 m2

Nájemce objektu: 

Vlastník objektu: Město Moravská Třebová

Z  Voda                                                                             179.00 Kč
Z  Otop                                                                              1305.00 Kč
Z Elektrická energie                                                          3666.00 Kč

Celkem k úhradě měsíčně                                                 5150.00 Kč        

Stavy na měřidlech ke dni předání:
 elektroměr –číslo 6289640, ve stavu ….. kWh
 vodoměr – číslo 31160796 ve stavu ….. m3

V případě vytápění se vypočítává výše měsíční zálohy z poměrné části ploch 
odpovídajících předmětu nájmu. Jako celek se chápe celková vytápěná plocha 
zámeckých prostor užívaných pronajímatelem.                  
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Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, IČ: 00371 769

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL K SMLOUVĚ O PRONÁJMU UŽÍVÁNÍ ČÁSTI NÁDVOŘÍ 
ZÁMKU V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ A ZAŘÍZENÍ KAVÁRNY A PŘEDZAHRÁDKY.

Předávající:

Kulturní služby města Moravská Třebová
se sídlem: Svitavská 18
571 01 Moravská Třebová
IČO: 00371 769
Zastoupen: MgA. at Mgr. Františkem Žáčkem

(dále jen „předávající“) 

a

Přebírající:

Dnešního dne předávající předal a přebírající převzal klíče od níže uvedených prostor zámku:

Boční vstupní branka (levá)
WC invalidé
Veřejné WC

Stavy na měřidlech ke dni předání:
 elektroměr – číslo 6289640, ve stavu ….. kWh
 vodoměr – číslo 31160796 ve stavu ….. m3

Dále přebírající tímto potvrzuje, že pronajímané prostory jsou v souladu s předmětem 
podnikání daném smlouvou a při převzetí nezjistil žádné vady. 

V Moravské Třebové dne .2016

     ……………………..…………………..                      ……….…………………………

                        Předávající                                                                    Přebírající
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Čestné prohlášení
o splnění kvalifikačních předpokladů

1. Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o pronájem předmětných nebytových prostor provozu 
gastronomických služeb splňuji základní kvalifikační předpoklady, neboť jsem uchazečem: 

a) který  nebyl  pravomocně  odsouzen  pro  trestný  čin  spáchaný  ve  prospěch  organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně  případů,  kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu;  jde-li  o  právnickou  osobu,  splňuje  tento  požadavek  jak  tato  právnická  osoba,  tak 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem či členem 
statutárního orgánu právnická osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,

b) který  nebyl  pravomocně  odsouzen  pro  trestný  čin,  jehož  skutková  podstata  souvisí 
s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu;  jde-li  o právnickou osobu, splňuje tento 
požadavek  jak  tato  právnická  osoba,  tak  statutární  orgán  nebo  každý  člen  statutárního 
orgánu,  a  je-li  statutárním orgánem či  členem statutárního  orgánu  dodavatele  právnická 
osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby,

c) který  v posledních 3  letech nenaplnil  skutkovou podstatu  jednání  nekalé  soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž  bylo vydáno rozhodnutí  o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl  zamítnut proto,  že 
majetek  nepostačuje  k  úhradě  nákladů  insolvenčního  řízení,  nebo  nebyl  konkurs  zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, 

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště,

g) který  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště,

i) který  nebyl  v posledních  3  letech  pravomocně  disciplinárně  potrestán,  či  mu  nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla  v  posledních 3 letech pravomocně  uložena pokuta  za umožnění  výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

l) který nemá vůči městu Moravská Třebová žádné závazky po lhůtě splatnosti (např. daňové 
nedoplatky  a  penále,  dluhy  na  pokutách  uložených  v rámci  správních  řízení,  dluh  na 
nájemném jakož i další nevypořádané finanční závazky).



2. Dále čestně  prohlašuji,  že jako uchazeč  o pronájem předmětných nebytových prostor provozu 
gastronomických služeb splňuji  rovněž  profesní  kvalifikační  předpoklady uvedené v předmětné 
zadávací dokumentaci, tj. pokud se stanu vítězným uchazečem doložím:

- výpis z obchodního rejstříku,

- dokladu  o  oprávnění  k  podnikání  podle  zvláštních  předpisů  v  rozsahu  odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky.

V                     dne 

..……………………………………………………………….
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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