Obec Hrádek, 671 27 Hrádek u Znojma

VEŘEJNÁ NABÍDKA
Obec Hrádek v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr
zemědělského pachtu nemovitých věcí (pozemků) formou veřejné nabídky, ve
vlastnictví obce v k.ú. Hrádek u Znojma, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
Pozemky určené k propachtování
Parc. č.
3055
3054
1813
1811

celková výměra
3.378 m2
2.088 m2
2.072 m2
2.514 m2

kultura
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
ostatní plocha

Výše uvedené pozemky se na základě usnesení zastupitelstva obce č. 529/9/22
Z nabízí k propachtování formou veřejné nabídky, tzn., že případný zájemce o
zemědělský pacht pozemků doručí svou písemnou žádost o zemědělský pacht
v uzavřené obálce označené nápisem „NEOTVÍRAT – ZEMĚDĚLSKÝ PACHT
POZEMKŮ“ s náležitostmi:
a) o jaký(é) pozemek(ky) se žádá – přesné označení parcelního čísla a výměry,
b) přesná identifikace žadatele, tj. jméno a příjmení (název u PO), IČ, datum
narození, adresa trvalého bydliště, u PO uvedení sídla a jména osoby oprávněné
jednat jménem PO,
c) nabídnutou cenu (pachtovné) za 1 m2/kalendářní rok,
d) využití pozemku(ů) pro případ zemědělského pachtu,
e) datum a podpis.
Žádost je potřeba (včetně veškerých náležitostí) doručit na adresu sídla obecního
úřadu, tj. na adresu Obecní úřad Hrádek, Hrádek 16, 671 27 nejpozději
do 27.10.2016 – 16:00 hod.
K žádostem, které nebudou obsahovat náležitosti výše uvedené (nebo
kteroukoliv z nich) anebo budou doručeny po termínu, nebude přihlédnuto a
budou z nabídky vyřazeny.
Obec si vyhrazuje právo odstoupení od záměru zemědělského pachtu, popř.
neuzavření smlouvy o pachtu zemědělských pozemků ve smyslu ust. § 2332 a násl.
a § 2345 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se žádným žadatelem.
Ondřej Kubic, v.r.
starosta
Bližší informace o pozemku(cích) poskytneme, v případě zájmu, v úředních hodinách
na obecním úřadě.
Vyvěšeno na úřední desce: 12.10.2016 Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 12.10.2016
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