Žádost
o nájem stánku na vánočních trzích 2020
I. Žadatel
Právní forma:

□ právnická osoba

□ fyzická osoba podnikající

a. Právnická osoba
Název
společnosti:

IČO

Zastoupena:

DIČ

Adresa sídla společnosti
Ulice, číslo
or./pop.:

Město:

PSČ:

b. Fyzická osoba podnikající
Jméno:

Příjmení:

Titul:

Datum narození:

IČ:
DIČ:

Adresa místa podnikání
Ulice, číslo
or./po.:

Město:

PSČ:

Kontaktní osoba žadatele, jméno a příjmení:
Telefon/Fax:

E-mail:

II. Předmět žádosti
Žádám(e) o pronájem stánku pro prodej zboží v sortimentu *):
A - Sortiment zboží s vánoční tematikou
B - Prodej a prezentace výrobků charitativních organizací (bez nájemného)
v lokaci Masarykova náměstí – možná provozní doba denně od 10.00 do 20.00 (minimální 12.00 – 18.00)
v majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na období od 27. 11. 2020 do 23. 12. 2020
Požadovaný počet stánků
o velikosti 3 m x 2 m :
(žadateli nevzniká jakýkoliv nárok na určitý typ nebo umístění stánku, ten bude určen vybranému žadateli dle
potřeby pořadatele)
Úplný soupis prodávaného sortimentu zboží:

2

Žadatelem navrhovaná cena pronájmu v Kč bez DPH za 1 m podlahové plochy stánku po dobu trvání
nájmu:
(sazba DPH bude připočtena dle platných předpisů)
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Požadavek na zvýšený odběr el. energie ):

ANO

-

NE *)

Pokud ano uveďte důvod a požadovaný příkon (kW):
Požadavek na předsunutý prodej před stánkem:
ANO NE *)
Rozsah:
Pokud ano uveďte rozsah předsunutého prodeje (rozměry) a popis zařízení umístěného v rámci
předsunutého prodeje včetně vizualizace (předsunutý prodej podléhá schválení výběrové komise)
*) nehodící se škrtněte

V …………………………………….dne ………………………………………..

Podpis žadatele (razítko) :_______________________________

Poznámka :
Sortiment zboží a minimální ceny pronájmu:
A – Prodej veškerého sortimentu s vánoční tématikou na kulturní akci „Vánoční trhy 2020“ je možný pouze
a výlučně v pronajatých stáncích (minimální nabídková cena nájmu není pořadatelem stanovena).
Nabízený sortiment musí být po celou dobu v souladu s platnou legislativou a vydanými opatřeními vlády,
ministerstev, hygienických stanic, aj. v rámci pandemie Covid-19.
B - Prodej a prezentace výrobků charitativních organizací je umožněn bezplatně.
Pro charitativní organizace je vyčleněn jeden stánek.
Nabízený sortiment musí být po celou dobu v souladu s platnou legislativou a vydanými opatřeními vlády,
ministerstev, hygienických stanic, aj. v rámci pandemie Covid-19.
V ceně nájmu budou započteny náklady na celkový provoz pronajímaných stánků za celou dobu
konání vánočních trhů 2020. Upřednosňováni mohou být prodejci např. s vlastními plynovými
spotřebiči.
Pro posouzení žádostí byla stanovena tato kritéria:
- atraktivita zboží
- nabídková cena nájmu

Podmínky pro podání žádosti:
Žádost o pronájem stánku musí být doručena do 19. 11. 2020 do 12,00 hodin.
Žádosti lze, s ohledem na současná mimořádná vládní opatření, podávat těmito způsoby:
- poštou na adresu CKV MO, Sokolská třída 175/26, 702 00 Ostrava
- osobně na vrátnici Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6,
729 29 Moravská Ostrava a to v úředních hodinách podatelny.

Fyzická osoba podnikající před uzavřením nájemní smlouvy předloží k ověření živnostenský list a
právnická výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.
Žádost musí být zaslána / předána v uzavřené obálce označené "NEOTEVÍRAT - Vánoční trhy 2020".
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