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Výzva k předběžné tržní konzultaci včetně zadávací dokumentace 
 

„Pronájem Sportovního areálu „Koupaliště“ v obci Středokluky“ 
 

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 
 

Evidenční číslo zakázky: N2021-02 
 
1. Název zakázky: 
„Pronájem Sportovního areálu „Koupaliště“ v obci Středokluky“ 

 
2. Identifikační údaje zadavatele 
Název:  Obec Středokluky 
se sídlem: Lidická 61, 252 68 Středokluky 
IČO:  00241695 
zastoupená Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou 
(dále jen „Zadavatel“) 
 
Kontaktní osoba: 
Jméno:  Jaroslav Paznocht 
Email:  obec@stredokluky.cz 
Telefon: 725 519 675 
 
3. Druh Zakázky 
Předběžná tržní konzultace v rámci Veřejné zakázka malého rozsahu je zadávaná dle § 31 mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka malého rozsahu je 
zadávána v souladu s Interní směrnicí obce Středokluky č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 
 
4. Předmět Zakázky 

Vymezení předmětu pronájmu  

- Sportovní areál „Koupaliště“ se nachází v obci Středokluky; vlastníkem pozemků, na 
kterých se nachází předmět nájmu (p.č. 598/1. p.č. 598/2, p.č. 598/4, p.č. 598/13, p.č. 
598/14, p.č. 598/15, p.č. 598/16, p.č. 598/17, vše vodní plocha, p.č.st. 263/1 a p.č.st. 
264 oboje zastavěná plocha a nádvoří – vše v k.ú. Středokluky) vedené v katastru 
nemovitostí na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha-západ. 

- předmět nájmu se sestává z výše uvedených pozemků, na kterých se nachází vodní 
nádrž, nebytové prostory – budova č.p. 236 a stavba bez čp/če (restaurace, sociální 
zařízení, srub, šatny, sklad), dětské hřiště, 2 asfaltové, 1 beachvolejbalový a 1 
víceúčelový kurt s umělou trávou, prodejní stánek, pergola s lavicemi a kompletní 
vnitřní vybavení restaurace.  

- do předmětu nájmu nepatří dětské hřiště v blízkosti restaurace. 
 

5. Povinné součásti nabídky 
- Povinnou součástí tržní konzultace je Příloha č. 1 – Osnova podnikatelského záměru. 
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6. Termín podání nabídky 
Termín podání nabídek je 5. 11. 2021 ve 13:00 hod. Uchazeč bude vyrozuměn o konečném výsledku. 
 
7. Způsob a místo pro podání nabídky 

Kompletně vyplněný podnikatelský záměr zašlete buď datovou schránkou na xr8bmsb nebo 

emailem na podatelna@stredokluky.cz. Podnikatelský záměr může být zaslán ve formátu PDF 

buď vytvořeném online nebo naskenován. Nemusí být elektronicky ani fyzicky podepsán. 

 

8. Způsob hodnocení a postup do druhé kola 
Zastupitelstvo vyhodnotí nejvhodnější projektové záměry, které následně vyzve k dalšímu 

jednání. 

 
9. Dodatečné informace 
9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení i bez udání důvodu. 
9.2. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy 

současně s překladem do českého jazyka. 
9.3. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky Zakázky. 
9.4. Prohlídka místa plnění po dohodě s p. Petrů (723 714 748). 
9.5. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých 

nabídek. Zadavatel si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení. 
 
Přílohy:  
1 – Osnova podnikatelského záměru 
 
Ve Středoklukách dne 19. 10. 2021 
 
Za Zadavatele: 
 

………………………………………………. 
        Ing. Jaroslav Paznocht, starosta 

mailto:podatelna@stredokluky.cz

