OBEC PROSEČNÉ
PROSEČNÉ čp.37, PSČ 543 73, tel. 499441150 / Fax. 499441146
e-mail: obec.prosecne@iol.cz , www.obecprosecne.cz, ID DS: 78ka58e

ZÁMĚR
„Pacht (pronájem) rybníka s přilehlými pozemky“
Obec Prosečné ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb. „O obecním zřízení“ oznamujeme
záměr propachtovat nemovitý majetek

Výzva k předložení nabídek na pacht (pronájem) rybníka s přilehlými pozemky
na hospodářský chov ryb (alt. Sportovní rybaření) na dobu 5 let.
Katastrální území
Prosečné
Prosečné
Prosečné
Prosečné

Parcela KN
Výměra (m2)
p.p.č. 262/1 vodní plocha
2470
p.p.č. 262/3 vodní plocha
242
p.p.č. 2128/1 koryto toku umělé
1064
p.p.č. 267/2 ostatní plocha
421
Výměra celkem 4197 m2

Podmínky nabídky:
- Zájemce (pachtýř) prokáže, že je způsobilou osobou k výkonu rybářského práva ve smyslu
zák. č. 99/2004 Sb. o rybníkářství …, v platném znění
- Pachtýř zajistí pravidelnou údržbu předmětu pachtu (včetně čištění náhonu p.p.č. 2128/1)
- Pachtýř není oprávněn předmět nájmu oplotit nebo jinak bránit veřejnému přístupu
(zejména koupání, koupání zvířat, bruslení)
- Pachtýř je povinen dodržovat platné předpisy vztahující se k jeho činnosti a k užívání
předmětu pachtu (zejména předpisy bezpečností a ekologické (vč. předpisů o likvidaci odpadů)
- Propachtovatel je oprávněn po dohodě s pachtýřem krátkodobě využívat předmět pachtu.
Pachtýř poskytne propachtovateli předmět pachtu především pro společenské nebo
sportovní akce

Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou cenu (pachtovné) za rok v Kč za uvedené
pozemky, souhlas s podmínkami, popř. další skutečnosti, které nabízí.
Vybrána bude nabídka pro obec výhodnější. Alternativní zpracování nabídek jedním
subjektem na pronájem se nepřipouští.
Zájemci o pronájem pozemků své nabídky zašlou doporučeně poštou nebo předají
osobně v zalepené obálce s nápisem „Pronájem rybníka“ nejpozději

do 30.listopadu 2016
na adresu: Obecní úřad Prosečné, čp. 37, 543 73 Prosečné
Bankovní spojení: KB Trutnov, číslo účtu: 6323-601/0100

IČ: 00278 203

OBEC PROSEČNÉ
PROSEČNÉ čp.37, PSČ 543 73, tel. 499441150 / Fax. 499441146
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UPOZORNĚNÍ: Osoba, která je subjektem údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., dává podání přihlášky na záměr Obci
Prosečné souhlas ke zpracování osobních údajů, včetně rodného čísla, tedy souhlas ke zpracování údajů pro účely
vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech obce a zveřejnění rozhodnutí, uzavření smluv apod., ve
kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tem, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního
vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou
uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.

V Prosečném dne 8. 11. 2016

Bankovní spojení: KB Trutnov, číslo účtu: 6323-601/0100

Jiří Bachtík, starosta

IČ: 00278 203

