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Kněžpole 3.12.2018 

Vyřizuje: Ing. Vašíčková Kateřina 

Telefon: 572 587 121 

e-mail: urad@knezpole.cz 

č.j. 400/2018 

 

Obec Kněžpole 
 

oznamuje ve smyslu § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

 
záměr pronájmu nebytových prostor a areálů ve vlastnictví obce Kněžpole 

 
 

Předmět pronájmu: 

 

1. Objekt občanské vybavenosti čp. 49 v Kněžpoli – hospoda na hřišti (místnost o 

podlahové ploše 47 m2, pronajímaná jako nebytový prostor), plocha o výměře 

1130 m2 včetně všech souvisejících zařízení – stánek srubový, krytý prostor na 

sezení, podium, taneční plocha, objekt WC, pergola. Nebytové prostory budou 

využívány pouze k provozování hostinské činnosti. 

podmínky: výše nájmu min. 30.000,- Kč/rok (bez energií) 

 doba nájmu 4 roky 

zachování povinnosti umožnění konání obecních akcí a v omezené 

míře akcí organizovaných místními složkami 

 

Záměr zpracovala Rada obce Kněžpole na svém jednání dne 28. listopadu 2018 - 

usnesení č. 2/2/2018. 

  

2. Buňkové sestavy 3 kusů buněk o výměře 44,5 m2 s WC, které slouží jako 

nebytový prostor v areálu kluziště v Kněžpoli. 

podmínky: doba nájmu 4 roky 

 

Záměr zpracovala Rada obce Kněžpole na svém jednání dne 28. listopadu 2018 - 

usnesení č. 2/3/2018. 

 

3. Oplocené tenisové kurty s umělým povrchem, které se nacházejí ve sportovním 

areálu, budova technického zázemí čp. 45 – sprchy, šatny a místnost pro 
správce tenisových kurtů, tenisová zeď, krytý prostor na sezení a přilehlé 
pozemky. Objekt bude sloužit výhradně k provozování tenisové a klubové 

činnosti. 

podmínky: doba nájmu 4 roky 

 

Záměr zpracovala Rada obce Kněžpole na svém jednání dne 28. listopadu 2018 - 

usnesení č. 2/1/2018. 

 

4. Nebytové prostory v budově čp. 103 (klubovna, kuchyně, přípravna, hlasatelna, 

WC, sprcha, předsíň-úklid, šatna denní kout, umývárna, předsíň, terasa, sauna, 
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která se skládá z šatny, soc. zařízení, samotné sauny, bazénku. Dále 2 travnaté 
plochy hřiště. Objekt bude využíván výhradně k provozování tělovýchovné 

činnosti a klubové činnosti. 

podmínky: doba nájmu 4 roky 

 

Záměr zpracovala Rada obce Kněžpole na svém jednání dne 28. listopadu 2018 - 

usnesení č. 2/4/2018. 

 

 

Bližší informace budou podány na Obecním úřadě v Kněžpoli nebo na telefonním čísle 

572 587 121, 724 179 317. 

 

Svá vyjádření a předložení nabídek k výše uvedeným záměrům musí zájemci doručit písemně 

do 19. prosince 2018 do 12 hodin na Obecní úřad v Kněžpoli. 

 

 

Mgr. Petr Knot 

starosta obce 

 

 

 

vyvěšeno: 3. prosince 2018 

sňato: 20. prosince 2018 

 

 

 


