
 

 

Obec Nelahozeves dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění zveřejňuje tento 

záměr pronajmout prostory restaurace Vinopalna v objektu občanské 
vybavenosti Školní č.p. 19 v obci Nelahozeves, na pozemku st. č. 63/1, 

v katastrálním území Nelahozeves  

Nabízené prostory se skládají z restaurace a kuchyně, chodby, skladu, sklepa, 
sociálního zařízení, salónku včetně základního vybavení. Celková podlahová plocha 
pronajímaných prostor činí 238,95 m2. Celková kapacita míst k sezení v interiéru je 79 
lidí a 76 lidí v přilehlé letní zahrádce. 

Prostory se nachází v historickém centru obce, v blízkosti zámku a v sousedství 
rodného domu A. Dvořáka. Nemovitost je po celkové rekonstrukci, vybavení kuchyně 
a interiéru je nové a je majetkem obce Nelahozeves. Záměrem obce je zajistit 
celoroční nabídku obědů, pokrytí požadavků zvýšeného turismu a realizace 
soukromých oslav v salónku. 

Podmínky pronájmu stanovilo vedení obce Nelahozeves následovně: 

• účelem pronájmu je zajištění hostinských služeb 7 dní v týdnu s otvírací 
dobou 11-20 h minimálně 

•  nájemní smlouva bude roční s možností prodloužení na dobu neurčitou v 
případě zájmu obou stran 

• nájemce bude usilovat o vysoký standard služeb a reflektovat poptávku 
návštěvníků 

• nájemce nebude uzavírat smlouvu s dodavateli formou pronájmu a nebude 
pronajímat prostory třetím osobám 

• nájemce bude součinný při plánování obecních akcí (např. při pořádání 
slavností, plesu atp.) 

• nájemce se může ucházet o byt pro zaměstnance dle podmínek nastavených 
obcí 

• kauce 100 000 Kč 

• zahájení provozu: květen 2023 

Nabídka uchazečů bude obsahovat: 

• identifikace žadatele 

•  profesní životopis (reference výhodou) 

• sdělení o akceptovatelné výši měsíčního nájmu 

• motivační dopis a podnikatelský záměr  

• výpis z trestního rejstříku 

• doložení bezdlužnosti 



 

Vyzýváme zájemce, aby své nabídky doručily osobně nebo písemně na podatelnu 
obce Nelahozeves v obálce označené viditelně nápisem "PRONÁJEM VINOPALNA - 
NEOTEVÍRAT". 

Lhůta pro podání přihlášek: do 28.02.2023. 

Výběr vhodného uchazeče bude dvoukolový, v druhém kole budou uchazeči pozváni 
na osobní pohovor. Doporučujeme osobní prohlídku prostor, kontaktní osoba pan 
Ivo Kubica, tel. 603 865 866 (zastupitel).  

Obec Nelahozeves si vyhrazuje právo na odstoupení od záměru pronájmu výše 
uvedeného prostoru restaurace bez udání důvodu. 

 

 


