
Město PLUMLOV, Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV 
telefon: 582 393 385  e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz 

 
Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění 
pozdějších předpisů 

 
v y h l a š u j e     z á m ě r 

 
pronájmu pozemku p.č. 431/2 (ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha) o výměře     9.406 m2 
a staveb na něm postavených v k.ú. Plumlov (viz. příloha) – pozemek sloužící k rekreaci a stavby 
využívané pro podnikatelskou činnost: 
1. pozemek p.č. 431/2 v k.ú. Plumlov (pláž U Valáška) je zapsán na listu vlastnictví č. 1, pro 

katastrální území a obec Plumlov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální 
pracoviště Prostějov. 

2. stavby postavené na pozemku p.č.431 v k.ú. Plumlov (šatny, WC) budou do dne podpisu 
nájemní smlouvy převedeny z majetku Obce Mostkovice do vlastnictví Města Plumlov a 
geodeticky zaměřeny. 

 
Požadavky Města Plumlov na zpracovatele nabídky: 
a) zpracování podnikatelského záměru využití pronajatého majetku (včetně oprav staveb) při 

uzavření nájemní smlouvy na 10 roků (v písemné formě minimálně na 1 stranu formátu A4), 
b) závazný příslib výše investice nájemce do pronajatého majetku, 
c) návrh nabídky poskytovaného sortimentu zboží a služeb, 
d) návrh ceny nájemného za kalendářní rok (bez výdajů za spotřebovanou elektrickou energii, 

vodu, likvidaci odpadních vod a odvoz komunálního odpadu), 
e) návrh datumu splatnosti nájemného, 
f) oprávnění k provozování předmětné podnikatelské činnosti. 
 
Termín pro podání nabídek je stanoven takto: 

− osobním doručením zalepené obálky s označením „NABÍDKA-pronájem-pláž“ do středy 
24.2.2021 do 12.00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Plumlově, Rudé armády 302, 
Plumlov, 

− prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy bude obálka se výše uvedeným 
označením doručena na podatelnu Městského úřadu v Plumlově ve lhůtě uvedené pod první 
odrážkou. 

 
Hodnocení bude probíhat podle níže stanovených kritérií: 
a) osobní pohovor – prezentace podnikatelského záměru uchazeče – váha kritéria 50 %, 
b) výše budoucí investice do pronajatého majetku – váha kritéria   20 %, 
c) nabídka poskytovaného sortimentu a služeb – váha kritéria    10 %, 
d) návrh výše nájemného/rok – váha kritéria      20 %. 
 
 
Další informace o pronajímaném majetku si můžete vyžádat na Městském úřadu v Plumlově – 
kontakt: starostka města – paní Gabriela Jančíková, telefon: 582 393 385, email: 
starosta@mestoplumlov.cz nebo u pana místostarosty města pana Martina Hyndricha (stejné 
kontaktní údaje). 
 
Stejným způsobem je možné požádat o prohlídku majetku určeného k pronájmu. 
 
 
V Plumlově 8.2.2021 
 
Vyvěšeno: 9.2.2021         Gabriela Jančíková 
Sňato: 25.2.2021      starostka Města Plumlov 


