OZNÁM ENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

SN 02/21
Rada města Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na pronájem těchto prostor sloužících
podnikání
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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.4.2021 na dobu určitou 2 roky
b) prostory sloužící podnikání se pronajímají za účelem provozování veřejných WC
c) náklady spojené s provozováním veřejných WC hradí nájemce (mzdy, energie, vodné,
stočné, srážková voda, hygienické, čistící a desinfekční prostředky)
d) žadatel předloží návrh nastavení provozní doby veřejných WC
stávají nastavení provozní doby:
-

-

-

Pacákovy sady celoročně: pondělí až neděle od 9.00 hod. do 18.00 hod.
Ul. Libušina celoročně: pondělí až pátek 8.00 hod. – 17.30 hod.
sobota 8.00 hod. – 16.00 hod.
neděle 10.00 hod. – 15.30 hod.
Ul. Waldhauserova celoročně: pondělí až pátek 6.30 hod. – 17.30 hod.
sobota 8.00 hod. – 15.00 hod.
neděle 10.00 hod. – 14.00 hod.
Breuerovy sady celoročně: pondělí až neděle od 9.00 hod. do 18.00 hod.
Ul. Zámecká duben až září: pondělí až sobota 8.00 hod. – 18.00 hod.
neděle 10.00 hod. – 15.30 hod.
březen, říjen: pondělí až neděla 9.00 hod. – 17.00 hod.
listopad až únor: pondělí až neděle 9.00 hod. – 16.00 hod.

dne 24.12. zavřeno
v době konání Sedlecké pouti: 8.00 hod. – 19.00 hod

e) žadatel předloží v zapečetěné obálce svůj návrh ročního nájemného
f) žadatel předloží v zapečetěné obálce svůj návrh ceny za využití WC (dámské, pánské
WC kabina, sprcha, pisoár) – pro každý jednotlivý objekt samostatně
g) žadatel předloží reference se zkušeností provozování tohoto typu zařízení

Přihlášky do výběrového řízení a další informace je možno obdržet na odboru správy majetku
Města Kutná Hora. Vyplněné přihlášky se všemi žádanými doklady je nutné podat přímo na
odboru správy majetku Města Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora.
Výběrové řízení je zahájeno dnem vyvěšení oznámení na úřední desce.
Prohlídka prostor se uskuteční:
po telefonické dohodě s pracovníkem oboru správy majetku
(p. Přenosil 723 876 843, p. Procházka 606 616 309).

Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne:
2. března 2021 v 13.00 hodin

Jednotlivé přihlášky s přiloženými nabídkami v zapečetěných obálkách budou
předloženy přímo na jednání Radě města Kutná Hora, která na svém zasedání nabídky
vyhodnotí a případně vybere vítěze výběrového řízení.
Rada města může svým rozhodnutím výběrové řízení zrušit nebo ukončit bez výběru
vítěze.

………………………………..
Ing. Josef Viktora
starosta

