
 
 

 
Město Svoboda nad Úpou 

vyhlašuje 
výběrové řízení na nájem nebytových prostor 

dle usnesení Rady města ze dne 19.7.2017 č. RM/856/69/2017 písm. b)  
 Jedná se o nebytové prostory  

restaurace v budově na stadionu č.p. 222 ve Svobodě nad Úpou 
 

Podmínky výběrového řízení na nájem: 
nájem nebytových prostor – restaurace v budově čp. 222 na stadionu včetně provozování restaurace s těmito 

podmínkami výběrového řízení: 

- nájem restaurace včetně vnitřního vybavení a zařízení v majetku města od 1.10.2017 formou nabídkového nájmu na 
dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou 

- minimální požadovaný rozsah otevírací doby v restauraci: 
� v období od 15.4. do 15.10 kalendářního roku libovolných 6 dní v týdnu od 15,00 – 22,00 hodin  
� v časech a termínech akcí pořádaných v areálu městského stadionu 

- podmínkou nájmu je zajištění provozu toalet (včetně materiálové vybavenosti) pro veřejnost v době otevírací doby 
restaurace 

- úhrady drobných oprav nájemcem do výše 2.000,-Kč v každém jednotlivém případě  
- požadovaná platba zálohy na elektrickou energii měsíčně ve výši 3.000,-Kč, splatná vždy k poslednímu dni v daném 

měsíci 
- požadovaná platba zálohy na plyn měsíčně ve výši 1.500,-Kč, splatná vždy k poslednímu dni v daném měsíci 
- na vodné a stočné není požadována záloha – bude přefakturováno každé tři měsíce dle skutečné spotřeby podle 

poměrových měřidel a fakturace společnosti VaK, a.s. 
- při podpisu nájemní smlouvy budou požadována tři nabídková nájemné dopředu jako kauce po celou dobu trvání 

nájmu 
 
Hodnotící kritéria: 

- 100% výše nabídkového nájmu 
 
Písemné nabídky na nájem výše uvedených nebytových prostor včetně referencí doručte v zalepené obálce s označením 
„STADION“ do podatelny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, náměstí Svornosti 474, Svoboda nad Úpou,          
PSČ 542 24, do 30.8.2017 (do 17,00 hodin). 
 
Otevírání obálek proběhne na 71. schůzi Rady města dne 30.8.2017 od 18,00 hodin. 
 
 
         Ing. Ivana Balcarová 
         tajemnice MěÚ   
 
Kontaktní údaje:  
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ 
tel. 499 871 197, mobil 731 479 260, email: iva.balcarova@musvoboda.cz  
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