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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 14.04.2020
Vážený pane inženýre,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 14.04.2020 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti v souladu s ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla jako
taková přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací:
 „Kolik bylo nabídek pro rok 2020 a v jaké cenové výši nabídky byly na nebytový prostor
o výměře 112,5 m² v objektu krytého bazénu na Kraví hoře, nacházející se ve 2. nadzemním
podlaží budovy kryté haly. Uvedené prostory jsou tvořeny barem o výměře 22,8 m²,
odbytovým prostorem o výměře 45,9 m² a galerií o výměře 43,8 m².
 Kolik bylo nabídek, v jaké cenové výši, zda smlouva na tyto prostory je na dobu určitou nebo
neurčitou, pokud je na dobu určitou od kdy do kdy, poskytnutí náhledu smluv
na tyto nebytové prostory. Pro venkovní občerstvení v areálu koupaliště Kraví hora o výměře
300 m2 a dále část prostor venkovního areálu koupaliště o velikosti 25m2. V případě většího
z nabízených míst se konkrétně jedná o bufet s částí venkovní terasy, menší je pak místo
s prodejním stánkem v zadní části areálu mezi bufetem a dětským hřištěm.“
K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující:
 Pro nebytové prostory o výměře 112,5 m2 v objektu krytého bazénu nacházející se
ve 2. nadzemním podlaží budovy kryté haly, budova bez čísla popisného nebo evidenčního,
na pozemku parc. č. 671/10 v k.ú. Veveří, část obce Brno-město byly podány celkem 4
nabídky na pronájem těchto prostor s dobou nájmu od 01.01.2020. Ceny nabídek
jednotlivých společností bez DPH činily: 360.000,- Kč/rok, 384.000,- Kč/rok, 660.000,Kč/rok a 480.000,- Kč/rok.
 Pro část prostor venkovního areálu o výměře 300 m2 nacházejících se v přízemí budovy
bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku parc. č. 670/2 v k.ú. Veveří, část obce
Brno-město a část prostor venkovního areálu o výměře 25 m2 nacházejících se na pozemku
parc. č. 663/2 v k.ú. Veveří, část obce Brno-město probíhalo hodnocení nabídek uchazečů
ve dvou kolech. V prvním kole byly posuzovány komisí nabídky 6 uchazečů, jejichž
nabídkové ceny bez DPH činily: 200.000 Kč/rok, 318.000,- Kč/rok, 300.000,- Kč/rok,
147.000,- Kč/rok, 300.000,- Kč/rok a 390.000,- Kč/rok. Do druhého kola postoupili

-22 uchazeči. Vítězný uchazeč nabídl převedení benefitů nabízených v cenové nabídce, které
byly nad rámec smluvní ceny, do výše celkového nájemného. Celková nabízená cena tohoto
uchazeče tedy činila celkem 409.090,- Kč/rok bez DPH. Smlouva o nájmu byla s vítězným
uchazečem uzavřena na dobu neurčitou, a to od 01.06.2016. Tuto nájemní smlouvu Vám
na základě Vaší žádosti zasíláme v příloze. Informace poskytujeme bez osobních údajů
a projevů osobní povahy.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
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