Obec Hrádek, 671 27 Hrádek u Znojma

ZÁMĚR OBCE
Obec Hrádek v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr uzavření
Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.9.2012 (ve znění Dodatku č. 1 ze dne
22.03.2017), týkající se nájmu (pachtu) nemovitých věcí (pozemků) ve vlastnictví
obce v k.ú. Hrádek u Znojma, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
Důvody uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.9.2012
Obec Hrádek uzavřela dne 20.09.2017, s účinností ke dni 30.09.2017, v souladu
s ust. čl. VIII. uvedené nájemní smlouvy (schváleno zastupitelstvem obce usn. č.
759/9/33 Z dne 7.9.2017) s nájemcem (IČO 14642077) písemnou dohodu o
ukončení nájmu části pozemku parc. č. 2656 – orná půda o výměru 1.840 m2, za
účelem směny obce této části pozemku s jiným (podnikatelským) subjektem.
Účelem uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 30.09.2012 (ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 22.03.2017) je změna číslování a výměry původně pronajatého
pozemku, v souladu s ujednáním o ukončení nájmu části pozemku dle dohody o
ukončení nájmu části pozemku ze dne 20.9.2017. Oddělením části pozemku o
výměře 1.840 m2 z pozemku parc. č. 2656 - orná půda o celkové výměře 2.900 m2
(GP č. 948-57/2017 ze dne 26.06.2017) vznikl nový pozemek parc. č. 2656/2 o
výměře 1.060 m2, který zůstane nadále předmětem nájmu. Ostatní ujednání nájemní
smlouvy zůstanou nedotčena.

Písemné žádosti či připomínky k výše uvedenému záměru lze doručit do 15 dnů ode
dne jeho vyvěšení.
Rozhodování o nájmu (pachtu) nemovitého majetku ve vlastnictví obce podléhá
schválení zastupitelstvem obce, jako jeho vyhrazená pravomoc.
Ondřej Kubic, v.r.
starosta
Bližší informace poskytneme, v případě zájmu, v úředních hodinách na obecním
úřadě.
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