NABÍDKOVÝ LIST
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., obchodní společnost ve vlastnictví Města Český
Krumlov, je vlastníkem objektu Nemocniční 586, Český Krumlov (budova autobusového nádraží).
V důsledku uvolnění prostor k podnikání o výměře 10,77 m2 v 1. nadzemním poschodí tohoto
objektu nyní hledáme pro tyto atraktivní prostory vhodného nájemce, který by svou činností
přispěl ke zpestření nabídky zboží a služeb na autobusovém nádraží.
Nájem prostoru je možné sjednat na dobu neurčitou od 1.10.2022, s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Minimální výše ročního nájmu činí Kč 40.000,- bez DPH.
Pozn.: K volnému prostoru je možnost si pronajmout skladovací prostory o velikosti 10,3 m2 ve
druhém podzemním podlaží.
Nepřípustné využití prostoru: prodejna s občerstvením

V případě zájmu o pronájem uvedených prostor doručte Vaši písemnou nabídku s podrobně zpracovaným
podnikatelským záměrem na adresu sídla společnosti (Masná 131) nejpozději do 29.9.2022 do 16:00
hodin, a to v zalepené obálce s nápisem vlevo dole „AN“. Povinnou součástí nabídky musí být
konkretizace obchodní činnosti v objektu (podnikatelský záměr) a nabízená výše ročního nájmu bez DPH.
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O výběru nájemce nebytových prostor rozhodnou jednatelé společnosti z došlých nabídek. Pro výběr
nájemce je v souladu s platnými firemními pravidly rozhodující kvalita podnikatelského záměru, bonita
subjektu nájemce (reference) a nabízená cena za nájem. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout
veškeré podané nabídky.
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Struktura nabízeného prostoru:
121 – 1.NP - volný prostor, 10,77 m2.

Kóje 3 – 2.PP - sklad, 10,3 m2

Kontakt na pronajímatele:
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Masná 131, 381 01 Český Krumlov
IČ: 42396182, DIČ: CZ42396182
Ing. Věra Sládková, ředitelka společnosti, obchodní jednání
Tel.: +420 380 704 613, e-mail: sladkova@ckfond.cz
Bc. Petr Janíček, správa prostor k podnikání, prohlídky nabízeného prostoru
Tel.: +420 734 764 817, e-mail: janicek@ckfond.cz
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