ČESKÁ REPUBLIKA
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Č.j. KRPZ-55398-2/ČJ-2012-1500VO-ZIP

Počet listů: 2

Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
zastoupená plk. Ing. Bedřichem Koutným, ředitelem krajského ředitelství
IČ: 72052767

DIČ: CZ72052767

Kontaktní adresa:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
odbor specializovaných činností
J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín

vyhlašuje
páté kolo výběrového řízení na pronájem dočasně nepotřebného majetku nemovitosti
v souladu s § 27 z. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích,
rekreační zařízení Francova Lhota

1) Identifikace nemovitosti:
Rekreační zařízení Francova Lhota č. e. 1, obec Francova Lhota, katastrální území Francova
Lhota, okres Vsetín, včetně přilehlých pozemků o celkové výměře 586 m2 ve vlastnictví České
republiky a v užívání Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
2) Stručný popis nemovitosti:
Komplex rekreačního zařízení tvoří dvě chaty. Hlavní rekreační objekt a menší dřevěný roubený
objekt. Hlavní rekreační objekt je zděný, částečně podsklepený objekt s obytným podkrovím a
sedlovou střechou. Celková ubytovací kapacita je 16 osob. Dřevěný roubený objekt má
v podkroví dva pokoje s ubytovací kapacitou 5 osob. Jeho výstavba byla dokončena v roce
2000. Součástí rekreačního areálu je bazén a altán s krbem. Objekt je pronajímán včetně
vnitřního vybavení a je způsobilý k využívání pro účely rekreace.
3) Doba nájmu:
5 let
J.A. Bati 5637
760 01 Zlín
e-mail:krpz.reditel@mvcr.cz
Tel.: +420 974 661 111
Fax: +420 974 661 108

4) Minimální výše nájmu:
96.000,- Kč / 1 rok
5) Úhrada služeb:
Služby hradí nájemce dle skutečné spotřeby formou přefakturace.
Náklady vzniklé úhradou služeb nejsou součástí nájemného.
6) Podmínka účasti ve výběrovém řízení:
účastník výběrového řízení je povinen garantovat zachování současného využití nemovitosti.
7) Kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky:
jediným kritériem je výše nabídnutého nájmu. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena
nabídka s nejvyšším navrhovaným nájemným.
8) Prohlídka nemovitosti:
bude zajištěna na žádost zájemce a po předchozí telefonické domluvě.
9) Způsob a termín podávání nabídek:
- doporučeně poštou na kontaktní adresu vyhlašovatele, v uzavřené obálce, na přelepu
opatřené podpisem nebo razítkem zájemce a na přední straně označené heslem:
„Výběrové řízení č.j.: KRPZ-55398-2/ČJ-2012-1500VO-ZIP - NEOTEVÍRAT“
-

nejpozději do 30. června 2012 do 11:00.

-

nabídka musí obsahovat: název (jméno), sídlo, IČ, závazná adresa pro doručování
písemností, osoba oprávněná k jednání, kontaktní telefon, výpis z obchodního rejstříku nebo
živnostenského rejstříku ne starší jednoho měsíce, pokud je uchazeč v uvedeném rejstříku
veden, nabízenou výši nájemného.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu. Účastníci nemají
nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s jejich účastí v tomto výběrovém řízení.

ve Zlíně dne 30. května 2012

plk. Ing. Bedřich Koutný v.r.
ředitel krajského ředitelství

