
Město Litovel 
 

 zveřejňuje 
               v souladu s ustanovením § 39 odst. 1., zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

záměr  
 

přenechat do pronájmu: 
  

 

nebytové prostory na městském koupališti, situované na 
pozemku parc.č. 1543/3 a parc.č. 1543/4, sportoviště a 

rekreační plocha v k.ú. Litovel  
(jedná se o prostory bufetu s venkovní terasou) 

 

 

Zveřejnění záměru je v souladu s přijatým usnesením rady města Litovel číslo 
RM/188/8/2023 z 8. schůze Rady města, konané dne 16. února 2023. 
 
Podmínky pronájmu: 
 

Město Litovel vlastní nebytové prostory označené jako bufet s venkovní terasou 

o celkové ploše 172,54 m2 v areálu koupaliště. Prostory nejsou vybaveny.  

• Město Litovel tímto zveřejněním hledá osobu – podnikatele, který zajistí 

provoz občerstvení na městském koupališti pro letní sezónu 2023 – 2025. 

• Provoz bufetu je požadován v období od 1. června do 15. září, případně i 

dříve, bude-li zahájen dřívější provoz koupaliště. 

• Měsíční (fixní) smluvní nájemné celkem (bufet a venkovní terasu) činí 

nejméně 10.000,- Kč. V nájmu nebudou zohledňovány dny, kdy nebude 

v provozu koupaliště. Voda a elektřina v nebytových prostorech mají 

samostatná poměrová měřidla, skutečná spotřeba bude nájemci 

přeúčtována.  

• Provozovatel si podle rozsahu a úrovně poskytovaných služeb zajistí 

vnitřní i venkovní vybavení na vlastní náklady. 

• Další nápady, myšlenky a podmínky pronájmu budou se zájemci 

dohodnuty individuálně v Radě města. 

• V případě více zájemců může být přihlédnuto k výši nabízeného 

nájemného. 

 

Zájemci o pronájem uvedených prostor předloží písemnou přihlášku se zpracovaným 
záměrem v níže uvedené lhůtě pro zveřejnění na adresu: 
Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel 
 

Obálku označte heslem „Koupaliště“. 
 

Předmětná záležitost bude po uplynutí lhůty, stanovené pro zveřejnění, projednána 
na nejbližší schůzi rady města Litovel. 



 
Záměr je ve smyslu ustanovení § 39 zákona „o obcích“ (obecní zřízení), zveřejňován 
nejméně po dobu 15 dnů, na úřední desce města Litovel, umístěné na náměstí 
Přemysla Otakara a dále na elektronické úřední desce, vedené na stránkách města, 
www.litovel.eu (úřední deska), a to v termínu:  
 

od 2. 3. 2023 minimálně po dobu 15 dnů. 
 

Bližší informace lze získat u vedoucí oddělení bytového hospodářství Městského 
úřadu Litovel, paní Ireny Hrubé, na telefonních číslech 585 153 120 nebo 
602 786 877. 
 
 
 
Zveřejněno dne:                   2. 3. 2023 
 

Sejmuto dne:                           ………………    

http://www.litovel.eu/

