
 

Statutární město Ostrava

městský obvod moravská Ostrava a Přívoz

rada městského obvodu

Příloha č. 1

Přihláška do výběrového řízení na pacht areálu Dětského ráje na ul. Sadová

I. Účastník výběrového řízení

Právní forma: :: právnická osoba (PO) n fyzická osoba podnikailct (FOP)°’

 

 

 

 

Jméno: Přijmení: TltuI:

Názov Po: Mrňousok cz s.r.o.
.

WWW— '38: €333“sw6°eo
zástupce '

Adresa sídla

Ulteo, Na Valech Oneto: Ostrava-Třebovice PSČ: 722 00

éialo oero.: 5522 I 36

Mme pro doručování

 

 

 

33,0%“ 33.210“
"“to čem“

PSČ: 73934

Kontakt

n.m.,; _ Em..:_
 

ll. Předmět výběrového řízení

Předmětem tohoto výběrového řízení je pacht na dobu určitou 5 let areálu Dětského ráje

na ul. Sadová sestávající se z nemovitých věcí vedených na listu Vlastnictví č. 3000 katastrálního

území Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

o pozemek parc.č. 1038/6 o výměře 4 726 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,

. pozemek parc.č. 1038/14 o výměře 144 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí

je stavba bez čp/če, jiná st.,

. pozemek parc.č. 1038/15 0 výměře 230 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí

je stavbac.p. 3382, jiná st.,

Součástí propachtovaných nemovitých věci jsou také dětské hrací prvky, vč. pískovišť, mobiliář

a oplocení.
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Statutární město Ostrava

městský obvod moravská Ostrava a Přívoz

rada městského obvodu

III. Návrh výše měsíčního pachtovného

V případě pachtu nabízim(e) za veškeré nemovité věci pachtovné ve výši

! ado Jo Kč/měsíc. V souladu s § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

je pacht němovité věci osvobozen od daně.

Záloha na na voduje stanovena ve výši 4 500 Kč/měsíc.

Pachtovné za veškeré movité věci, které jsou součástí předmětu pachtu, činí 500 Kč + příslušná

sazba DPH/měsíc aje předmětem daně z přidané hodnoty.

Souhlasím(e) se složením jistoty ve výši trojnásobku měsíčního pachtovného, vč. záloh na vodu.

IV. Čestné prohlášení

Ke dni podání přihlášky do výběrového řízení nemáme nedoplatky na daních, sociálním nebo

zdravotním pojištění a ani žádné závazky vůči statutárnímu městu Ostrava, a to nepřetržitě po dobu

šesti měsíců před podáním přihlášky do výběrovéú

V Ostravě dne 10' 5- 2°19 Podpis

Ke dni podání přihlášky do výběrového řízení jsem bezúhonným občanem, není proti mně vedeno

trestní stíhání a nej sou mi známy žádné překážky v podnikání. V případě právnické osoby se čestné

prohlášení vztahuje na všechny členy statutárního orgánu.

 

 

 

V Ostravě dne 10- 64 2°19 Jméno a příjmení lng. Z-_ Podpis _

V Ostravě dne Jméno a příjmení Podpis

V Ostravě dne Jméno a příjmení Podpis

V Ostravě dne Jméno a příjmení Podpis
 

 

V. Prohlášení uchazeče

Souhlasím(e) s podmínkami výběrového řízení. Souhlasím(e) se zveřejněním přihlášky,

podnikatelského záměru a jiných mnou(námi) poskytnutých podkladů do výběrového řízení

na webových stránkách zadavatele.

V Ostravě dne 10. 6. 2019 Podpis _

VI. Prohlášení k informaci o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů uvedených účastníkem v přihlášce do výběrového řízení

(dále jen „přihláška“), podávaná v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(dále jen „nařízení“):
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Statutární město Ostrava

městský obvod moravská Ostrava a Přívoz

rada městského obvodu

1. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů tj. tím, kdo určuje účel a prostředky jejich zpracování, jakož i provádí

zpracování samotné je statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava — Moravská Ostrava, 729 29, IČ 00845451 (dále

jen „správce“). Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává pan Martin Krupa —

KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 03373444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Hršpice, 619 00

Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel.č.: +420 602 705 686, e-maíl:

r0man@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52. Kontaktní údaje pověřenec e-mail:

martin.krupa(a)gdpr-oprava.cz, tel.č. +420 724 356 825.

2. Jaké osobní údaje budou v souvislosti se žádostí zpracovány?

Zpracovány budou veškeré osobní údaje subjektu údajů, tj. osoby, ke které se údaje vztahují,

uvedené v žádosti.

3. Jaký je právní základ a účel zpracování poskytnutých osobních údajů?

Právním základem zpracování dotčených osobních údajů je právní titul plnění smlouvy [čl. 6 odst.

l písm. b) nařízení — včetně zpracování nezbytného pro provedení opatření přijatých

před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů], jakož i plnění právní povinnosti [čL 6 odst. 1

písm. c) nařízení — správa a řádné hospodaření s majetkem správce]. Konkrétním účelem

zpracování poskytnutých osobních údajů je jednání o uzavření pachtovní smlouvy a v případě

jejího uzavření dále plnění pachtovní smlouvy, případné jednání o její změně, jakož i případné

vymáhání ze smlouvy vyplývajících občanskoprávních nároků, rušení údaje o místu sídla

podnikání, příp. další úkony v souvislosti s uzavřenou pachtovní smlouvou.

Poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely je zcela dobrovolné, subjekt údajů není dle žádného

právního předpisu povinen správci tyto údaje poskytnout. Poskytnutí vymezených údajů

je však nezbytné pro potřeby projednání žádosti kompetentním orgánem správce, jakož i následné

uzavření smlouvy. Bez uvedení těchto údajů není možno žádost projednat a rozhodnout o ní.

4. Komu dalšímu budou poskytnuté osobní údaje zpřístupněny?

V rámci projednání žádosti budou poskytnuté osobní údaje zpřístupněny oprávněným

zaměstnancům správce a dále členům Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která

je jakožto příslušný orgán správce oprávněna o pachtu rozhodnout.

5. Po jakou dobu budou poskytnuté osobní údaje u správce uloženy?

Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení žádostí, v souladu se spisovým

askartačním řádem správce vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví

a spisové, službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v případě uzavření

pachtovní smlouvy dále po dobu trvání smluvního vztahu a případného vymáhání

občanskoprávních nároků ze smlouvy vyplývajících po dobu 10 let od ukončení pachtovní

smlouvy, v případě, že pachtovní smlouva uzavřena nebude po dobu 5 let od rozhodnutí rady

městského obvodu o výběru pachtýře.

6. Jaká jsou práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním poskytnutých osobních

údajů?

Subjekt údajů, tj. ten, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo v mezích obecně závazných

právních předpisů požadovat na správci přístup ke svým osobním údajům, opravu nepřesných

či doplnění neúplných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, právo

na přenositelnost poskytnutých osobních údajů, případně omezení jejich zpracování. Dále

má subjekt údajů právo podat Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost proti správci, pokud

se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny ' závazné právní předpisy

ochranu osobních údajů upravující.

S touto informací jsem se seznámil dne: 10. 6. 2019 (podpis)
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VII. Přílohy k přihlášce do výběrového řízení:

Vyplývají zbodu X. Povinný obsah nabídky podmínek výběrového řízení a jsou považovány

za povinné. Jedná se o:

]. Podrobně zpracovaný záměr provozu a rozvoje areálu Dětského ráje - Projekt na dobu 5 let

2. Odpovědné osoby

3. Reference

4. Hema umístěná v budově A - popis vybavení + provozní řád

5. Návrhjídelního a nápojového lístku


