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Obecní úřad Třebsko

Záměr pronájmu obecního majetku
Třebsko, 7. ledna 2019
Obec Třebsko zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout pozemky:

• část pozemku parc. č. 666 o výměře cca 5138 m2, druh pozemku trvalý
travnatý porost, v obci Třebsko, katastrální území Třebsko
• část pozemku parc. č. 765 o výměře cca 15987 m2, druh pozemku trvalý
travnatý porost, v obci Třebsko, katastrální území Třebsko
• parc. č. 766 o výměře cca 7548 m2, druh pozemku ostatní plocha, v obci
Třebsko, katastrální území Třebsko
Některé z uvedených pozemků nemusí být pronajaty celé.
Účel pronájmu: za účelem zemědělské činnosti
Doba pronájmu: na zkušební dobu do konce roku 2019
Požadavky ze strany pronajímatele (obce):
-smlouva na zkušební lhůtu do konce roku 2019
-smlouva nemusí být ze strany obce dále prodloužena, a to i bez udání důvodu
-pronájem bude za úplatu
-v nájemní smlouvě budou upřesněny pronajímané části pozemků (některé pozemky nemusí
být pronajaty celé)
-v případě obhospodařování pronajatých pozemků vypásáním trávy, musí být ohraničení
pronajatých pozemků minimálně 10 metrů od sousedních pozemků, je potřeba brát v potaz,
že okolní pozemky se ošetřují chemickým postřikem z důvodu zemědělské činnosti
-hodnotícím kritériem pro pronájem pozemků bude nabízená cena za pronájem pozemků za
m2 za rok
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Zájemci o pronájem uvedeného předmětu pronájmu se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat
své nabídky. Nabídky musejí být doručeny obecnímu úřadu v tištěné či elektronické podobě na email outrebsko@volny.cz nejpozději do 23. ledna 2019 do 18:30 hodin.
Bližší informace poskytne obecní úřad po předchozí telefonické dohodě.
Tento záměr byl schválen na veřejném zasedání OZ dne 19. 12. 2018 usnesením č. 115/2018.

Martin Kazda
starosta obce Třebsko

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. ledna 2019
Sejmuto z úřední desky dne:
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