
 

Město  Šumperk 

 

zveřejňuje záměr nájmu 8 prodejních domků (dle situačního plánku) v rámci vánoční akce 
„Vánoce na točáku“, která proběhne ve dnech  29.11. – 24.12.2013 od  9:00 – 21:00 hodin 
(dne 24.12. bude provoz ukončen ve 14:00 hodin) v ul. Gen. Svobody (tzv.točák), Šumperk 

formou dražby. 

� Vyvolávací cena prodejního místa včetně DPH:   
Uzamykatelný prodejní domek 400,00 Kč/den (D1,D2,D3,D4, D5, D6, D7, D8) . 
U prodejního domku D3 omezení – mimo dny 13. - 14.12.2013. 
 

� Účel pronájmu:    - prodej občerstvení dle platné legislativy (alkoholické a jiné nápoje + 
teplá jídla a jiné potraviny). 
 

� Úhrada nájemného:  v plné výši do 3 pracovních dnů od podpisu nájemní smlouvy. 
 

� Termín a místo konání dražby: 14.10.2013 v 15:00 hodin v obřadní síni v 2. poschodí 
MěÚ ( budova radnice) nám. Míru 1, Šumperk. Prezenční listina pro zápis účastníků 
dražby bude k dispozici již od 14 hod. 

 
� Kauce: účastníci dražby složí před konáním dražby kauci ve výši 15.000,- Kč v pokladně 

radnice města Šumperka, kauce bude vydražiteli započtena do ceny nájmu, neúspěšným 
dražitelům bude vrácena bez zbytečného odkladu po ukončení dražby. Kauce se vztahuje 
na každé vydražené místo. 
 

� Odstoupení: v případě odstoupení  nájemce od záměru nájmu či neuhrazení částky ve 
stanovené lhůtě právo na uzavření dohody zaniká a na místo nájemce nastupuje dražitel 
z druhého pořadí. V tomto případě nebude kauce odstoupenému nájemci vrácena. 
 

 



Pravidla pro dražbu nájmu prodejního  místa na akciPravidla pro dražbu nájmu prodejního  místa na akciPravidla pro dražbu nájmu prodejního  místa na akciPravidla pro dražbu nájmu prodejního  místa na akci    

„Vánoce na točáku“„Vánoce na točáku“„Vánoce na točáku“„Vánoce na točáku“    

 

1. Do dražby bude zařazeno 8 prodejních domků (dle situačního plánku) určené pro prodej 
alkoholických nápojů a dalšího občerstvení. 

U prodejního domku D3 mimo dny 13. – 14. 12.2013 (rezervace pro partnerské město 
Bad Hersfeld). 

 

2. Dražby se mohou zúčastnit  fyzické osoby nebo právnické osoby zastoupené pověřenou 
fyzickou osobou. Tyto fyzické osoby musí být osoby starší 18 let.  Pověřená osoba 
zastupující právnickou osobu, která není zároveň jejím statutárním orgánem, předloží při 
zápisu k dražbě úředně ověřené zmocnění k zastupování. 

3. Do dražby budou zařazení přednostně ti uchazeči, kteří budou mít zájem o pronájem na 
celou dobu vánočních trhů, tj. od  29.11. do 24.12. 2013 (uchazeči s prioritou).  

4. Do dražby budou zařazení pouze uchazeči vlastnící živnostenské oprávnění na hostinskou 
činnost. 

5. Do dražby budou zařazení pouze uchazeči, kteří budou souhlasit se smluvními 
podmínkami nájmu prodejního místa. Tento souhlas stvrdí svým podpisem na prezenční 
listině před dražbou. Smluvní podmínky budou před konáním dražby k nahlédnutí na 
oddělení kultury a vnějších vtahů. 

6. Pro přípravu a provedení dražby  je radou města pověřena pracovní skupina: tajemník,  
2 pracovníci oddělení kultury a vnějších vztahů a 1 pracovník  majetkoprávního odboru 
(MJP), který byl pověřen vedoucí odboru MJP. 

7. Účastníci dražby složí před konáním dražby kauci ve výši 15.000,00 Kč v pokladně 
radnice města Šumperka, kauce bude vydražiteli započtena do ceny nájmu, neúspěšným 
dražitelům bude vrácena bez zbytečného odkladu po ukončení dražby. Kauce se vztahuje 
na každé vydražené prodejní místo. 

8. Informace o dražbě nájmu  stánkových míst bude zveřejněna nejméně 15 dnů před 
konáním dražby na úřední desce, na www.sumperk.cz a v Šumperském zpravodaji. 
Informace bude obsahovat následující sdělení: 

- Termín akce „Vánoce na točáku“ 

- Termín a místo konání dražby 

- Zveřejnění počtu prodejních domků určených k nájmu 

- Vyvolávací cena 

- Účel nájmu 

- Povinnosti účastníka dražby 



- Pravidla případného odstoupení  

9.   Účastníci dražby  se před zahájením dražby zapíší do prezenční listiny, která bude 
k dispozici od 14 hod. v den konání dražby. Při zápisu účastník předloží doklad totožnosti 
a případně zmocnění k zastupování právnické osoby, dále pak předloží doklad o zaplacení 
kauce a originál živnostenského oprávnění na hostinskou činnost. Dražba bude zahájena 
licitátorem po uzavření prezenční listiny v 15 hod. Licitátor při zahájení dražby oznámí 
předmět nabídky, její vyvolávací cenu a postup pro možnost jejího navyšování. Vyzve 
zapsané účastníky dražby k podání nabídky a postupně cenu zvyšuje o příhozy aktivních 
účastníků, dokud cenu neakceptuje pouze jeden účastník. Poté dražbu daného předmětu 
nabídky  ukončí. Neprojeví-li zájem nebo neakceptuje-li vstupní cenu žádný ze zapsaných 
účastníků dražby, licitátor dražbu  ukončí. O průběhu dražby je pořízen protokol. 

10. Pracovní skupina připraví seznam dvou až pěti dražitelů (v pořadí dle nabídnuté nejvyšší 
ceny v dražbě)  na jednotlivá prodejní místa spolu s návrhy na uzavření nájemních smluv  
domků s jednotlivými vydražiteli. Vydražitelé jednotlivých prodejních míst budou vyzváni 
k úhradě ceny nájmu a následně k podpisu dohody. Nedostaví-li se vyzvaný vydražitel v 
daném termínu (do 3 pracovních dnů) bez řádné omluvy k podpisu a následně nezaplatí-li 
v daném termínu cenu nájmu, právo na uzavření nájemní smlouvy tomuto účastníkovi 
zaniká a složená kauce propadá ve prospěch města Šumperka. K uzavření nájemní 
smlouvy bude v tomto případě vyzván dražitel, který se u daného prodejního místa umístil 
druhý v pořadí a postupuje se stejně jako u předchozího vydražitele.  

11.  Uzavřené nájemní smlouvy prodejních míst budou evidovány a uloženy na oddělení 
kultury a vnějších vztahů, odboru ŠKV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                 
 

 

 


