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Obec Velká Kraš nabízí k pronájmu areál koupaliště 

pro letní sezónu 2019 
 

Předmětem pronájmu je provozní budova č. p. 455 na st. p. č. 79 v k. ú. Malá Kraš 

včetně bufetu, velký bazén 50x13m, 650 m2 na st. p. č. 77, dětský bazén 42 m2, zdroj 

vody, sklad chemikálií na st. p. č. 78, úpravna vody, instalovaná technologie recyklace 

bazénové vody, čtyři ubytovací chaty v areálu koupaliště, p. č. 439 v k. ú. Malá Kraš, p. 

č. 487/2 v k. ú. Malá Kraš a p. č. 485/2 (parkoviště) v k. ú. Malá Kraš na dobu od 01. 05. 

2019-30. 09. 2019. Nabídková cena činí 200 000,-Kč za letní sezónu 2019. 
 

1. Zájemce podá písemnou nabídku do výběrového řízení (dále jen „nabídka“). Nabídku může 

podat fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo i právnická osoba. 

Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti: 

- jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště u fyzické osoby, nebo název, sídlo a IČ 

u právnické osoby včetně uvedení osoby oprávněné jednat za společnost, 

- kontaktní adresu v případě, že se liší od adresy uvedené v předcházejícím bodě, 

- telefon nebo e-mail zájemce. 

2. Nabídka musí být podána osobně nebo poštovní zásilkou zaslána na podatelnu Obecního úřadu 

Velká Kraš v zalepené obálce označené heslem „KOUPALIŠTĚ“ do 20. 04. 2019. 

3.  Obec Velká Kraš si vyhrazuje právo zrušit nabídku pronájmu i po jejím zveřejnění (případně 

nevybrat žádnou nabídku pro uzavření smlouvy) bez udání důvodu. 

 

Podmínky nájmu : 

 Při podpisu smlouvy úhrada zálohy ve výši 50.000,- Kč a zbytek 150 000,-Kč po skončení 

pronájmu ve lhůtě 15 dnů (tj. do 15. 10. 2019), 

 V průběhu sezóny nájemce provádí údržbu bazénu - výměna vody dle čistoty a potřeby 

s ohledem na spotřebu vody, 

 Energie za napouštění a vypouštění, čištění bazénu + spotřeba v areálu hradí nájemce dle 

předávacího protokolu, 

 Drobné opravy v areálu koupaliště a opravy věcí poškozených v průběhu nájmu hradí 

nájemce, 

 Poskytnout ubytování návštěvníkům již zapsaných v rezervaci za ceny stanovené na 

webových stránkách obce Velká Kraš k 30. 04. 2019. 

 

V případě požadavku na prohlídku areálu před podáním nabídky, nebo v případě dotazů, kontaktujte 

pracovníka obce: 

 

Lada Kuběnová, účetní obce, telefon: 584 436 141 

e-mail: podatelna@velkakras.cz 

 

Těšíme se na Vaši nabídku.                                              Vyvěšeno dne: 22. 03. 2019 

 

                                                                                             Sejmuto dne: 

----------------------------------------- 

Ing. Zdeněk Zátopek, starosta obce 

http://www.velkakras.cz/

