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Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

ZÁMĚR
Obec Velký Osek
zveřejňuje
ZÁMĚR–ZMĚNA NÁJEMCE
Obec Velký Osek v roce 2014 panu Tomáši Pulkrábovi, IČ: 497 96 771, sídlem Rejskova 64, Kutná Hora
(dále jen „pan Tomáš Pulkráb“) pronajala nemovitost - část pozemku č. 736/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, u obecního úřadu obce Velký Osek (dále jen „nemovitost“) za účelem umístění a provozu
mobilního zmrzlinového stánku (dále jen „nájemní smlouva z 31. 3. 2014“).
Pan Tomáš Pulkráb požádal dne 31. 3. 2015 pronajímatele Obec Velký Osek o převedení veškerých práv a
povinností nájemce podle uzavřené nájemní smlouvy z 31. 3. 2014 na jím založenou a vlastněnou
společnost Tom Kája Tom s.r.o., IČ: 03779017, sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 – Žižkov, zapsanou ve
spisové složce C 237746 vedeno u Městského soudu v Praze.
Obec Velký Osek tímto vyhlašuje záměr k podání nabídek pouze na změnu osoby nájemce v nájemní
smlouvě z 31. 3. 2014 k využití nemovitosti dle výše uvedených okolnosti. Jiné nabídky nebudou brány
v potaz.
Nemovitost se nachází v katastrálním území Velký Osek, obec Velký Osek, a jsou zapsány na listu vlastnictví č.
10001 pro obec Velký Osek, vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.
Polohové určení výše uvedené/ých nemovitosti/í je vymezeno v mapě, která je přílohou tohoto záměru.
Zájemci mohou podávat své nabídky do 15 hod. dne 28. 4. 2015 na adresu „Obec Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek, PSČ 281 51“, pouze v písemné formě, a to v zalepené obálce s označením „NEROZLEPOVAT –
ZMĚNA NÁJEMCE POZEMKU Č. 736/6 – ZMRZLINOVÝ STÁNEK“.
Další podmínky záměru:
a) Obec si vyhrazuje právo zrušit tento záměr bez jakékoliv náhrady a bez udání důvodu.
b) Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu.
c) Obec si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich nabídek a o výběru
nejvýhodnější nabídky.
d) Veškerá podání, úkony a nabídky na účast v řízení a při výběru nejvýhodnější nabídky dle tohoto záměru jsou
realizovány na náklady zájemců.
e) Nabídka bude písemně a bude obsahovat identifikaci zájemce (jméno, příjmení nebo název společnosti, IČ,
telefonní a mailový kontakt, sídlo nebo adresa trvalého pobytu, osoba oprávněná za zájemce jednat).

Ve Velkém Oseku dne 13. 4. 2015
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce Velký Osek
otisk razítka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 4. 2015
Jméno, příjmení, podpis: Ing. Zuzana Bláhová, v. r., otisk razítka obce ……………………………
Sejmuto z úřední desky dne: 28. 4. 2015
Jméno, příjmení, podpis: Ing. Zuzana Bláhová, v. r., otisk razítka obce ……………………………
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Příloha k záměru

