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VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI   
pronájem budovy Zahradnické školy 

v k.ú. Kanina, č.p. Kanina 57, 277 35 Mšeno 
„Prodloužení výzvy“ 

 
Obec Kanina prodlužuje záměr pronájmu budovy Zahradnické 
školy za účelem provozování kanceláří, skladových prostor,  
nebo školství 
 

Výzva se týká pronájmu budovy v k.ú. Kanina, č.p. Kanina 57, na pozemku st. 128/3, obec 
Kanina, v katastrálním území Kanina, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, vedeném 
katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník. 

 

Pozemky – parcelní číslo 96/9,96/3,96/10,96/11,244/3,244/122,244/128 

 

St. 174 (součástí pozemku je stavba bez čp./če.) 

St. 175 (součástí je stavba bez čp./če.) 

St. 182 (součástí pozemku je stavba – skleník) 

St. 140 (součástí pozemku je stavba – občanská vybavenost) 

St. 143 (součástí pozemku je stavba bez čp./č.ev.) 

St. 139 (součástí pozemku je stavba garáže) 

St. 128/4 (na pozemku stojí stavba bez č.p./č ev.)  

 
I. DOBA A MÍSTO: 
a) Lhůta pro doručení žádostí končí 15. září 2021 ve 14:00 hodin. Nabídky doručené 
zadavateli po tomto termínu nebudou zahrnuty do soutěže. Rozhodující je datum 
doručení, nikoli datum odeslání. 
 
b) Žádosti v uzavřené obálce označené „Pronájem budovy Zahradnické školy, č.p.57 - 
NEOTVÍRAT“ posílejte doporučeně poštou na adresu Obecního úřadu Kanina č. 34, pošta 
277 35 Mšeno, nebo osobně na Obecní úřad Kanina. 

II. POŽADUJEME: 

– měsíční nájemné   42.000,- Kč 

– nájemní smlouvu na dobu určitou 

– užívání nájmu budovy za účelem provozování budovy kanceláří, skladových prostor 
nebo školství 

 

III. NABÍDKY MUSÍ OBSAHOVAT: 

- potvrzení požadovaných podmínek 

- adresu a kontaktní údaje 

- specifikace záměru a účelu využití pronajaté budovy 
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- kopii platného živnostenského listui 

 

 

Další informace Vám sdělí starostka obce na e-mailu starosta.kanina@seznam.cz 

 tel. 724 178 156 

nebo místostarosta obce na emailu mistostarosta.kanina@seznam.cz, tel. 777 728 105 
( 724 834 935 ) 

 

Doporučujeme po předběžné domluvě prohlídku nabízených prostorů. 

 
V Kanině, dne 16. srpna  2021 

                                                              
 

                                                                 Jaroslava Vraná, v.r. 
                                                                   starostka obce 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 8. 2021  
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
 
Jméno a podpis: 

 

mailto:starosta.kanina@seznam.cz
mailto:mistostarosta.kanina@seznam.cz

