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Pronájem majetku obce Doubrava

Obec Doubrava v souladu s § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje svůj záměr pronajmout majetek obce Doubrava:

Areál letního koupaliště

nacházejícího se na pozemcích parc. č. 18, 19, 20, 21 a 22 v katastrálním území Doubrava u Orlové o 
celkové výměře 8607 m2 včetně budov a zařízení sloužících k provozu letního koupaliště.

Pronajimatel stanovuje tyto podmínky pronájmu areálu:

- nájemné činí 9 000,- Kč za sezónu
- provozní doba ve dnech vhodných ke koupání od 09:00 hod. do 19:00 hod.
- pronajimatel stanoví výši vstupného v částce: dospělí 50,- Kč/den, děti 20,- Kč/den, děti do 3 let 

zdarma  
- pronajimatel uhradí náklady na vodné v množství do 4 000 m3

- pronajimatel uhradí náklady na bazénovou chemii v částce do 50 000,- Kč
- nájemce uhradí náklady na provádění rozborů vzorků bazénové vody a likvidaci odpadní vody 

z žumpy (prodejna potravin - altán)
- doba pronájmu od 01. 06. 2015 do 31. 08. 2015 (lze upravit dle klimatických podmínek)
- náklady vyšší než uvedené množství a částky (vodné a bazénová chemie) nese budoucí 

nájemce areálu

Obsah nabídky:
- Přihláška obsahující název organizace / jméno a příjmení, IČO / datum narození, adresu 

trvalého pobytu, adresu pro doručování, telefon, e-mail
- Reference nebo dosavadní praxi
- Kopie živnostenského oprávnění 

Další doplňující informace Vám poskytne Bc.  Pavel Wija, OÚ Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava, 
kancelář číslo 13 (2.NP), tel.: 596 513 036, wija@doubrava.cz. 

Zveřejněno na úřední desce obce Doubrava a součastně zveřejněno i v elektronické podobě.

„otisk razítka“
............................
Mgr. Pavel Krsek
starostka obce
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