
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek na nájem ploch 

pro umístění stánků na prodej doplňkového 

sortimentu: 

                            Koupaliště Riviéra - 

SEZNAM PLOCH NABÍZENÝCH K PRONÁJMU 

pro letní sezónu 2023 

 

 

 

 

Popis plochy 

 

Poskytované služby 

 

Plocha A 

 

 je plocha umístěná v blízkosti hlavního vstupu do areálu Koupaliště Riviéra 

a objektu občerstvení „Hermelín 2 -  Kaskády“  

Jedná se o plochu o výměře od 4 m2 do 12 m2. 

 

Předmět nájmu je zakreslen a uveden v Příloze č. 2, která je nedílnou 

součástí Výzvy k podání nabídek na nájem ploch pro umístění stánků na 

prodej doplňkového sortimentu na Koupališti Riviéra pro letní sezónu 

2022. 

 

 

Pronajímatel poskytuje s pronájmem plochy A tyto služby: 

 

 dodávka elektrické energie 

 uložení a odvoz komunálního odpadu. 

 

Celkové měsíční zálohy na služby (tj. dodávka elektrické energie) závisí na typu a 

počtu používaných spotřebičů, přičemž vyúčtování skutečné spotřeby elektrické 

energie bude provedeno na základě odečtu elektroměru. Úhrada bude následně 

vypočítána jako naměřená spotřeba krát cena za spotřebovanou 1 kWh elektrické 

energie (včetně daně z elektřiny a poplatků za distribuci) účtovanou pronajímateli 

dodavatelem této služby. Odečty se budou provádět měsíčně (případné dny v září 

budou zahrnuty do srpna), konečné vyúčtování však bude provedeno až ke dni 

skončení nájmu.  

 

Cena za uložení a odvoz komunálního odpadu je součástí nájemného. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek na nájem ploch 

pro umístění stánků na prodej doplňkového 

sortimentu: 

                            Koupaliště Riviéra - 

SEZNAM PLOCH NABÍZENÝCH K PRONÁJMU 

pro letní sezónu 2023 

 

 

 

 

 Popis plochy 

 

Poskytované služby 

 

 

Plocha B 

 

 je plocha umístěná v blízkosti hlavního vstupu do areálu Koupaliště 

Riviéra a objektu občerstvení „Hermelín 2 -  Kaskády“  

 

Jedná se o plochu o výměře od 4 m2 do 12 m2. 

 

Předmět nájmu je zakreslen a uveden v Příloze č. 2, která je nedílnou 

součástí Výzvy k podání nabídek na nájem ploch pro umístění stánků na 

prodej doplňkového sortimentu na Koupališti Riviéra pro letní sezónu 

2022. 

 

 

Pronajímatel poskytuje s pronájmem plochy B tyto služby: 

 

 dodávka elektrické energie 

 uložení a odvoz komunálního odpadu. 

 

Celkové měsíční zálohy na služby (tj. dodávka elektrické energie) závisí na typu a 

počtu používaných spotřebičů, přičemž vyúčtování skutečné spotřeby elektrické 

energie bude provedeno na základě odečtu elektroměru. Úhrada bude následně 

vypočítána jako naměřená spotřeba krát cena za spotřebovanou 1 kWh elektrické 

energie (včetně daně z elektřiny a poplatků za distribuci) účtovanou pronajímateli 

dodavatelem této služby. Odečty se budou provádět měsíčně (případné dny v září 

budou zahrnuty do srpna), konečné vyúčtování však bude provedeno až ke dni 

skončení nájmu.  

 

 

Cena za uložení a odvoz komunálního odpadu je součástí nájemného. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek na nájem ploch 

pro umístění stánků na prodej doplňkového 

sortimentu: 

                            Koupaliště Riviéra - 

SEZNAM PLOCH NABÍZENÝCH K PRONÁJMU 

pro letní sezónu 2023 

 

 

 

 

Popis plochy 

 

Poskytované služby 

 

 

Plocha C 

 

 je plocha umístěná v blízkosti objektu občerstvení „Hermelín 1 - U mostu“  

Jedná se o plochu o výměře od 6 m2 do 16 m2. 

 

Předmět nájmu je zakreslen a uveden v Příloze č. 2, která je nedílnou 

součástí Výzvy k podání nabídek na nájem ploch pro umístění stánků na 

prodej doplňkového sortimentu na Koupališti Riviéra pro letní sezónu 

2022. 

 

 

Pronajímatel poskytuje s pronájmem plochy C tyto služby: 

 

 dodávka elektrické energie 

 uložení a odvoz komunálního odpadu. 

 

Celkové měsíční zálohy na služby (tj. dodávka elektrické energie) závisí na typu a 

počtu používaných spotřebičů, přičemž vyúčtování skutečné spotřeby elektrické 

energie bude provedeno na základě odečtu elektroměru. Úhrada bude následně 

vypočítána jako naměřená spotřeba krát cena za spotřebovanou 1 kWh elektrické 

energie (včetně daně z elektřiny a poplatků za distribuci) účtovanou pronajímateli 

dodavatelem této služby. Odečty se budou provádět měsíčně (případné dny v září 

budou zahrnuty do srpna), konečné vyúčtování však bude provedeno až ke dni 

skončení nájmu.  

 

Cena za uložení a odvoz komunálního odpadu je součástí nájemného. 

 

 

 

 

 

Popis objektu 

 

Poskytované služby 



Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek na nájem ploch 

pro umístění stánků na prodej doplňkového 

sortimentu: 

                            Koupaliště Riviéra - 

SEZNAM PLOCH NABÍZENÝCH K PRONÁJMU 

pro letní sezónu 2023 

 

 

 

 

 

Plocha D 

 

 je plocha umístěná v blízkosti zadního vchodu do areálu Koupaliště 

Riviéra (poblíž vchodu do areálu Koupaliště Riviéra u bývalé pokladny 

č. 5) 

 

Jedná se o plochu o výměře od 6 m2 do 16 m2. 

 

Předmět nájmu je zakreslen a uveden v Příloze č. 2, která je nedílnou 

součástí Výzvy k podání nabídek na nájem ploch pro umístění stánků na 

prodej doplňkového sortimentu na Koupališti Riviéra pro letní sezónu 

2022. 

 

 

 

 

Pronajímatel poskytuje s pronájmem plochy D tyto služby: 

 

 dodávka elektrické energie 

 uložení a odvoz komunálního odpadu. 

 

Celkové měsíční zálohy na služby (tj. dodávka elektrické energie) závisí na typu a 

počtu používaných spotřebičů, přičemž vyúčtování skutečné spotřeby elektrické 

energie bude provedeno na základě odečtu elektroměru. Úhrada bude následně 

vypočítána jako naměřená spotřeba krát cena za spotřebovanou 1 kWh elektrické 

energie (včetně daně z elektřiny a poplatků za distribuci) účtovanou pronajímateli 

dodavatelem této služby. Odečty se budou provádět měsíčně (případné dny v září 

budou zahrnuty do srpna), konečné vyúčtování však bude provedeno až ke dni 

skončení nájmu.  

 

Cena za uložení a odvoz komunálního odpadu je součástí nájemného. 

 

 

 

 


