
Vyhlášení výběrového řízení na dlouhodobé pronájmy restaurací, prodejních stánků, 

bufetů, tropico barů a částí pozemků v letních areálech společnosti SAREZA. 

 

Pronajímatel: 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava – 

Poruba 

 

Kontaktní osoby: 

a) Informace k výběrovému řízení: Lenka Papajová – 736 755 073, lpapajova@sareza.cz 

b) Prohlídka areálů: 

1. Vodní areál Jih: Vladimír Janíček – 736 755 071 

2. Vodní svět!!! (Čapkárna) Pavel Orlík – 736 755 079 

3. Krytý bazén Ostrava-Poruba: Ing. Jaroslav Výtisk – 736 755 065  

4. Letní koupaliště Ostrava-Poruba: Pavel Dobeš – 736 755 059 

 

Smluvní dodavatelé: 

- Pivo (Pivovary Staropramen a.s.) 

- Nealko nápoje (sortiment Kofola a.s.) 

- Mražený sortiment (Unilever ČR, spol. s r.o. – výrobky značky Algida) 

 

1. Vodní areál Jih 

a) bufet č. 1 U strojovny 

b) bufet č. 2 U tobogánu 

c) pronájem části pozemku pro umístění mobilního stánku či atrakce, podlahová plocha dle 

poptávky a dispozičních možností areálu 

Účel pronájmu: prodej sortimentu zboží k občerstvení návštěvníků areálu, provozování 

atrakce, prodej hraček a pomůcek pro děti 

Doba pronájmu: 3 roky (od 15. 5. 2019 do 15. 9. 2021) 

Adresa areálu: Svazácká 1, Ostrava – Zábřeh 

 

Nabídka musí obsahovat: 

- nabízený sortiment zboží 

- výši nabízené ceny za pronájem prostor sloužících podnikání, provozních prostor a terasy – 

v Kč bez DPH /objekt/sezóna 

- výši nabízené ceny za pronájem vybavení bufetu – v Kč bez DPH /sezóna 

- výši nabízené ceny za pronájem části pozemku – v Kč bez DPH /plocha/sezóna 

- požadovanou výměru pozemku v m2 pro umístění stánku či atrakce 

- případný požadavek na přípojku k energetickým zdrojům a vodovodnímu řadu 

- kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního 

rejstříku ne staršího 90 dnů 

 

Důležité informace: 

- k ceně za pronájem bude připočten poplatek za služby takto: 

- odpad – 7.000 Kč bez DPH/sezóna 

- bufet č. 1 – záloha elektřina a voda 8.500 Kč bez DPH/sezóna (doúčtováno po každé sezóně) 

- bufet č. 2 – paušál voda 8.800 Kč bez DPH/sezóna, záloha elektřina 6.000 Kč bez DPH 

(doúčtováno po sezóně) 

- plochy – elektřina a voda hrazeny paušálně dle typu poskytované služby 

- cena za pronájem včetně poplatků za služby je splatná vždy před zahájením sezóny 

 

mailto:lpapajova@sareza.cz


2. Vodní svět Sareza  

a) venkovní bufet 

b) pronájem části pozemku pro umístění mobilního stánku, podlahová plocha dle poptávky a 

dispozičních možností areálu 

Účel pronájmu: prodej sortimentu zboží k občerstvení návštěvníků areálu 

Doba pronájmu: 3 roky (od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2021) 

Adresa areálu: Sokolská třída 44/2590, Ostrava – Moravská Ostrava 

 

Nabídka musí obsahovat: 

- nabízený sortiment zboží 

- výši nabízené ceny za pronájem prostor sloužících podnikání, provozních prostor a terasy – 

v Kč bez DPH /objekt/sezóna 

- výši nabízené ceny za pronájem vybavení bufetu – v Kč bez DPH /sezóna 

- výši nabízené ceny za pronájem části pozemku – v Kč bez DPH /plocha/sezóna 

- požadovanou výměru pozemku v m2 pro umístění stánku 

- případný požadavek na přípojku k energetickým zdrojům a vodovodnímu řadu 

- kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního 

rejstříku ne staršího 90 dní 

 

Důležité informace: 

- k ceně za pronájem bude připočten poplatek za služby takto: 

- odpad – 5.000 Kč bez DPH/sezóna 

- venkovní bufet – paušál elektřina 10.000 Kč bez DPH/sezóna, záloha voda 1.500 Kč bez 

DPH/sezóna (doúčtováno po každé sezóně) 

- plocha – elektřina a voda hrazeny paušálně dle typu poskytované služby  

- cena za pronájem včetně poplatků za služby je splatná vždy před začátkem sezóny 

 

3. Krytý bazén  Ostrava - Poruba 

a) venkovní bufet na terase 

b) venkovní bufet pod terasou 

Účel pronájmu: prodej sortimentu zboží k občerstvení návštěvníků areálu 

Doba pronájmu: 3 roky (od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2021) 

Adresa areálu: Generála Sochora 1378, Ostrava–Poruba 

 

Nabídka musí obsahovat: 

- nabízený sortiment zboží 

- výši nabízené ceny za pronájem prostor sloužících podnikání, provozních prostor a terasy – 

v Kč bez DPH/objekt/sezóna 

- výši nabízené ceny za pronájem vybavení bufetu – v Kč bez DPH/objekt/sezóna 

- kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního 

rejstříku ne staršího 90 dní 

 

Důležité informace: 

- k ceně za pronájem bude připočten poplatek za služby takto: 

- odpad – 5.000 Kč bez DPH/sezóna 

- záloha na energie a vodu – 5.500 Kč bez DPH/sezóna (doúčtováno po každé sezóně) 

- cena za pronájem včetně poplatků za služby je splatná vždy před začátkem sezóny 

 

4. Letní koupaliště Poruba 

a) restaurační zařízení (Lodnická, U trati) 



b) prodejní stánky a tropico bary 

podlahová plocha a specifikace vybavení viz. stánek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

tropico bar Kulatý, U hlavní brány a U tobogánu 

c) Restaurace Diana + tenisové kurty (doba pronájmu duben až září) 

d) pronájem části pozemku pro umístění mobilního stánku či atrakce, podlahová plocha dle 

poptávky a dispozičních možností areálu 

Účel pronájmu: prodej sortimentu zboží k občerstvení návštěvníků areálu, provozování 

atrakce, prodej hraček a pomůcek pro děti 

Doba pronájmu: 3 roky (od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2021) 

Adresa areálu: Rekreační 74/236, Ostrava-Poruba 

 

Nabídka musí obsahovat: 

- nabízený sortiment zboží 

- výši nabízené ceny za pronájem prostor sloužících podnikání, provozních prostor 

(restaurační zařízení, prodejní stánky a tropico bary), části pozemku (terasa, předzahrádka) – 

v Kč bez DPH /sezóna 

- výši nabízené ceny za pronájem vybavení restauračních zařízení, stánků a tropico barů – v 

Kč bez DPH/sezóna 

- pro umístění mobilního stánku nutno uvést cenu za pronájem části pozemku v Kč bez 

DPH/plocha/sezóna, požadovanou výměru pozemku v m2 pro umístění stánku, případný 

požadavek na přípojku k energetickým zdrojům a vodovodnímu řadu 

- kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního 

rejstříku ne staršího 90 dní 

 

Důležité informace: 

- k ceně za pronájem bude připočten poplatek za služby takto: 

- odpad – 5.000 Kč bez DPH/sezóna 

- záloha na energie a vodu – 5.500 Kč bez DPH/sezóna (doúčtováno po každé sezóně) 

- plochy – elektřina a voda hrazeny paušálně dle typu poskytované služby  

- cena za pronájem včetně poplatků za služby je splatná vždy před začátkem sezóny 

 

Zájemce má možnost podat nabídku do výběrového řízení na jedno nebo více prodejních míst 

(restaurační zařízení, prodejní stánky, bufety, tropico bary nebo části pozemků) s uvedením, 

kolik prodejních míst má zájem provozovat. 

 

Lhůta podání nabídky: 

Písemné nabídky doručte do 30. 11. 2018 do 15:00 hod. 

 

Místo podání nabídky: 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

Multifunkční areál Poruba 

sekretariát 

Ostrava–Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00 

s označením "Výběrové řízení - dlouhodobé pronájmy restaurací, prodejních stánků, 

bufetů, tropico barů a částí pozemků v letních areálech" v zalepené obálce. 

 

Nájemce bude vybrán formou výběrového řízení, pronajimatel si vyhrazuje právo nevybrat 

žádného ze zájemců o pronájem, případně výběrové řízení zrušit. 

 



Vyhodnocení nabídek bude oznámeno přihlášeným zájemcům do 31. 12. 2018 písemnou 

formou. 

 

V případě zájmu o prohlídku jednotlivých objektů je možno se obrátit na výše uvedené 

kontaktní osoby. 

 

Zveřejněno na www.sareza.cz od 8. 10. do 30. 11. 2018. 

 

 

 
 

http://www.sareza.cz/

