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   VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM 
ČÁSTI BUDOVY V K.Ú.  KANINA 22 

 

Obec Kanina zveřejňuje záměr pronajmout část 
budovy   k.ú Kanina za účelem provozování hostinské 

činnosti nájemce. 

 

Hostinec je v přízemí (domu) Kanina č. p. 22.  hostinec sestávající z místnosti 
výčepu, větší místnosti pro hosty hostince, místnosti sloužící jako salónek 
s uzavřeným vchodem, kuchyně je vybavené, zrekonstruovaného 
hygienického zázemí (WC a umývárna vč. sprchy pro personál) a sklepního 
prostoru určeného pro umístění technologie pro výčep piva a skladový prostor 
pro hostinec. Kapacita míst k posezení je minimálně 50 míst. Vodovodní 
přípojka pro restauraci je samostatná, stočné je formou jímky. K předmětu 
nájmu patří i vydlážděná terasa s výhledem do zeleně a na dětské a sportovní 
hřiště, situovaná na boční straně domu a chodník před domem čp. 22. 
Hostinskou činnost je nájemce oprávněn provozovat i na této terase jako na 
letní zahradě. 
  

I. DOBA A MÍSTO: 
a) Lhůta pro doručení žádostí končí 28. listopadu 2022 ve 14:00 hodin. 
Nabídky doručené zadavateli po tomto termínu nebudou zahrnuty do 
soutěže. 
b) Žádosti v uzavřené obálce označené „Pronájem hostince-NEOTVÍRAT“ 
posílejte doporučeně poštou na adresu: Obecní úřad Kanina, Kanina 34,    
277 35 Mšeno, nebo osobně na Obecní úřad Kanina. 

 

II. POŽADUJEME: 

- měsíční nájemné 500,-Kč + služby (elektřina, voda, topení a vývoz septiku). 

- provozní činnost restaurace v minimálním rozsahu středa, pátek a sobota. 

- požadujeme kauci 12.000,- Kč 
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III. NABÍDKY MUSÍ OBSAHOVAT: 

- kopii platného živnostenského listu pro hostinskou činnost 

- předložení kopie výpisu z rejstříku trestů (neplatí pro právnické osoby) 

- stručný popis a rozsah zamýšlené činnosti 

- návrh provozní doby restaurace 

 

Možnost prohlídky prostor a další informace Vám sdělí starostka obce na 
telefonu 724 178 156,777 728 105 nebo e-mailu starosta.kanina@seznam.cz, 
místostarosta.kanina@seznam.cz.  

Doporučujeme po předběžné domluvě prohlídku objektu. 
  

V Kanině, dne 11. listopadu 2022 
Jaroslava Vraná v.r. 

                                                                                        starostka obce 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. listopadu 2022 
 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
 
 
 
Jméno a podpis:  
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