
VEŘ EJNÁ  SOUTE Ž  NÁ PODMÍ NE NÝ  PŘONÁ JEM 
POŽEMKU ŽÁ KÁUFLÁNDEM 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY  

Statutární město České Budějovice zveřejňuje v souladu s usnesením Rady města České 
Budějovice č. 1381/2011 ze dne 5. 10. 2011 podmínky veřejné soutěže na pronájem 
pozemku. 
 

I. Zadavatel: 
Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. č. 1-2 
370 92 České Budějovice 
 

II. Předmět pronájmu: 
Statutární město České Budějovice je vlastníkem pozemku parc. č. 1607/1 a pozemku 
parc. č. 1875/5 v k.ú. České Budějovice 2. Pozemky se nacházejí v těsné blízkosti parku 
Stromovka a areálu sportovišť Jihočeské univerzity, západně od nákupního centra Kaufland.  
 
Hranice území vymezeného k pronájmu nejsou totožné s hranicemi pozemku. Na severní 
straně je ponechána územní rezerva pro plánované budoucí propojení od obchodního centra 
Kaufland k Jihočeské univerzitě. Na západní straně proběhla na části předmětného pozemku 
výstavba bytového domu. Z jižní strany tvoří hranici cyklostezka vedoucí do centra města. Její 
trasa však nekopíruje hranici pozemků, proto se využívá i část pozemku 1875/5. Z východu je 
pozemek určený k pronájmu ohraničen obslužnou komunikací u Kauflandu. Pozemek je 
přístupný po stávající komunikaci ke Kauflandu a předpokládá se pokračování této 
komunikace západním směrem k bytovým domům. Pozemek je v mírném spádu od západní 
k východní straně. V územním plánu je plocha vyznačena jako „zastavitelné území 
s převažujícím charakterem obytným individuálním v předměstí“. Toto zařazení umožňuje na 
pozemku mimo jiné vybudovat i sportovní zařízení. Uvedené části pozemku jsou v současné 
době prázdné a nevyužité. 
 
Na pozemku se nachází několik podzemních sítí: 

 na severní straně dešťová kanalizace ve správě Čevak 
 na jižní straně parovodní potrubí ve vlastnictví Teplárny, a.s. 
 na jižní straně kabel VO, spravuje ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
 na jižní straně slaboproudý kabel E.ON Česká republika a optický kabel Jihočeské 

univerzity. 
 
Rozloha: 

 část pozemku parc. č. 1607/1 o rozloze 15 562 m2 (bylo vyňato ze ZPF) 
 část pozemku parc. č. 1875/5 o rozloze 193 m2 (není nutno vyjímat ze ZPF).  

 
III. Podmínky pronájmu: 

1) Podmínky pro stavebně-technické řešení 
 Pronájem uvedeného pozemku je podmíněn využitím pro vybudování sportovně 

volnočasového areálu se zaměřením zejména na rodiny s dětmi a seniory. 



Předmětem projektu je tedy návrh, výstavba, financování a provoz nového areálu, 
který nabídne ucelený komplex volnočasových a sportovních zařízení různého 
druhu v jednom místě, bude dostupný pěšky z centra města. Cílem je vytvořit 
program „pro celou rodinu“; případně doplnit zázemí a aktivity realizované 
návštěvníky parku Stromovka, jako je např. jízda na in-line bruslích. Součástí 
areálu musí být zázemí odpovídající předpokládané návštěvnosti – sociální 
zázemí, prostor pro parkování. Přípustné je poskytování stravovacích služeb a 
občerstvení. Podmínkou je, že plocha využitá pro stavby zázemí a doprovodné 
stavby nepřekročí 35% z celkové rozlohy pronajímaného pozemku. Návrh musí 
být v souladu s územně plánovací dokumentací dotýkající se pronajatých 
pozemků. 

 Potřebná vodovodní a kanalizační infrastruktura bude vybudována nájemcem a 
následně bude převedena městu, které ji bude spravovat. 
 

2) Další podmínky 
 Obstarání výstavby a provozu volnočasového areálu a souvisejících zařízení či 

vybavenosti zajistí nájemce jako investor, a to bez nároku na náhradu jím 
vynaložených nákladů. Tato budou jeho vlastnictvím, pokud budou mít ve 
smyslu právních předpisů povahu samostatné věci či její součásti nebo 
příslušenství.  

 Areál bude využíván pouze pro volnočasové, sportovní nebo kulturní aktivity. 
 Nájemce musí zajistit pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výstavbě 

i provozu na majetku nebo zdraví. 
 Pozemky areálu nemohou sloužit jako zástava ve prospěch banky - v případě 

financování projektu uchazeče bankou.  
 Nájemce poskytne součinnost při tvorbě propagace areálu s městem Č. 

Budějovice. 
 Nájemce zajistí údržbu vybudovaného areálu a také bezpečnostní revize všech 

potřebných prvků areálu a sportovišť.  
 Nájemci bude umožněno vytvářet smlouvy o podnájmu dílčích prostor či 

sportovišť výhradně subjektům spolupracujících na zabezpečení kvalitního 
provozu areálu.   
 

Přesné podmínky pronájmu budou zakotveny v nájemní smlouvě na základě předložené 
nabídky a v souladu s podmínkami veřejné soutěže. Stejně tak bude dle předloženého 
návrhu upřesněn harmonogram realizace. Nejzazším termínem pro uvedení areálu do 
provozu je však 05/2013. 
 
IV. Doba pronájmu: 

Pozemek bude pronajat na dobu 20 let na dobu určitou s možností výpovědi.  
Před uplynutím této lhůty lze nájem ukončit rovněž výpovědí nebo odstoupením od nájemní 
smlouvy. Výpovědní lhůta bude sjednána v délce dvou měsíců. Nájemní smlouva bude moci 
zaniknout též dohodou smluvních stran o jejím ukončení, zánikem některé ze smluvních 
stran nebo z jiných důvodů stanovených zákonem. 
Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran důvodem pro výpověď nebo odstoupení 
od smlouvy je nedodržení ustanovení smlouvy ze strany vlastníka, nebo ze strany uživatele. 
 



 
V. Cena za pronájem:  

Bude předmětem výběrového řízení (viz hodnotící kritéria). 
 
VI. Cíle projektu: 

 rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky města; 
 rozšířit kapacity pro sport v levobřežní části města; 
 zajistit bezpečné trávení volného času mládeže a seniorů - vytvořit chybějící 

kapacity pro rodinné trávení volného času; 
 prodloužit dobu pobytu návštěvníků města (rodiny s dětmi jsou nejpočetnější 

skupinou návštěvníků města). 
 

VII. Obsah nabídky 
Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala minimálně uvedené části: 

 Identifikační údaje zájemce, včetně kontaktů na odpovědné osoby k jednání o 
nabídce. 

 Reference a popis činnosti uchazeče – stručný popis činností, včetně cílových 
skupin, na které je zaměřen, délka provádění těchto činností, reference o již 
realizovaných projektech obdobného rozsahu a zaměření. 

 Popis projektu – návrh využití pozemku, včetně časového harmonogramu 
přípravy a realizace projektu: 

o možnosti funkčního a dispozičního využití daného pozemku; 
o určení cílové skupiny; 
o kapacitu areálu a předpokládanou návštěvnost; 
o návrh skladby aktivit; 
o popis jednotlivých aktivit (technický popis herních prvků nebo stanovišť); 
o zdůvodnění záměru; 
o popis strategie rozvoje záměru v době nájmu; 
o popis marketingových aktivit vedoucích ke splnění cílů; 
o záruky ze strany navrhovatele. 

 Ekonomické zhodnocení projektu – předpokládané náklady na zajištění projektu a 
předpokládané výnosy z realizace činností: 

o strategie poskytovaných služeb, ceny za služby, propagace, marketing, 
personální zajištění  

o náklady, předpoklad výnosů, projekce nákladů a výnosů, aktiv a pasiv a 
cash-flow; 

 Návrh smluvního zajištění projektu – uvést základní parametry nájemního vztahu 
a požadavky na součinnost zadavatele  

 Přílohy – výpis z obchodního rejstříku (doložení právní formy uchazeče), 
dokumentace činnosti uchazeče a další, dle vlastního uvážení. 

  



VIII. Způsob hodnocení 
 

Kritéria hodnocení:  
 

Bodové hodnocení 

Výše nájmu 
 

30 

Kvalita navrhovaných poskytovaných služeb 
 

70 

1. realizovatelnost a udržitelnost návrhu – projekt je 
finančně i časově realizovatelný 

 

2. ekonomická přiměřenost zvoleného řešení – navrhovaná 
výše vstupů je srovnatelná s ostatní nabídkou v ČR či 
v zahraničí.  

 

3. časový harmonogram – realizace výstavby a uvedení 
projektu do provozu je v souladu s podmínkami zadání; 

 

4. originálnost řešení – nabídka navrhuje netradiční řešení, 
které svým charakterem doplňuje nabídku volnočasových 
aktivit v ČB 

 

5. pestrost/variabilita nabízených služeb – návrh řešení 
umožňuje rozvoj dalších aktivit v řešené lokalitě; 

 

6. velikost cílové skupiny (zaměření na co nejširší část 
veřejnosti) – projekt je zaměřen na rodiny s dětmi a 
seniory; 

 

7. Navrhované marketingové aktivity – marketingový plán je 
v souladu se záměrem rozvoje lokality  

 

8. Navržený systém záruk  
 

 

 
Informace o způsobu podání nabídky: 
Soutěžní návrhy zasílejte na adresu: Statutární město České Budějovice, ORCR – Ing. Jitka 
Hrádková, nám. Přemysla Otakara II/č.2, 370 92 České Budějovice – obálku označte 
„Výběrové řízení na pronájem pozemku“ 
 
Zadané návrhy bude hodnotit komise odborníků, výsledky výběrového řízení budou 
schváleny radou města. Jednotlivým zájemcům bude umožněna prezentace vlastního 
návrhu. Po výběru nejvhodnější nabídky bude následně dopracována nájemní smlouva, řešící 
vzájemné vztahy mezi statutárním městem a nájemcem. 
 
Statutární město České Budějovice si vyhrazuje právo zrušit veřejnou soutěž. 
 
Termín vyhlášení:  
10. 10. 2011 
 
Termín ukončení:  
28. 2. 2012 do 12:00 (návrhy doručené po tomto termínu nebudou hodnoceny) 
 
Termín oznámení výsledků:  
nejpozději do 31. 3. 2012 



 
Zveřejnění výsledků soutěže: vítězné návrhy dostanou písemné vyjádření a dále budou 
zveřejněny na webových stránkách města a úřední desce. 
 
Statutární město České Budějovice si vyhrazuje právo nevybrat žádný vítězný návrh či 
zrušení výběrového řízení. 
 
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Hrádková, +420 386 803 208, e-mail: hradkovaj@c-budejovice.cz 
 
Zveřejnění soutěže: webové stránky města, radniční noviny, úřední deska. 
 
Zveřejnění soutěže: pouze krátká informace: Českobudějovické listy, Mladá fronta dnes, 
rádio Faktor. 
(Krátké info: Statutární město České Budějovice vyhlašuje veřejnou soutěž na využití lokality 
v blízkosti Stromovky, více informací na webových stránkách města – www.c-budejovice.cz a 
úřední desce magistrátu.) 
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