Obec Velká Turná
Velká Turná č.41 , 386 01 Strakonice , IČO-00667943 , mob.606 690 391 ,
e-mail- velkaturna@seznam.cz
www.blatensko.cz/velkaturna

Obec Velká Turná vyhlašuje ZÁMĚR pronajmout
nemovitosti v majetku obce Velká Turná-pozemek (KN)
p.č.815/5 (vodní plocha),včetně rybníka „ Louž“.

Obec Velká Turná v zastoupení starosty Ing.Jiřího Mlíčka, vyhlašuje na základě Zákona
č.128/2000 Sb. , § 39 , o obcích a podle Zákona č.234/2006 Sb. „ ZÁMĚR „
pronajmout pozemek (KN) p.č.815/5 (vodní plocha),včetně rybníka „ Louž“.
1) Jedná se o pozemek o rozloze 1186m2 ( druh pozemku – vodní plocha ) a rybníček
„Louž“ v majetku obce Velká Turná .
2) Doba pronájmu je stanovena na 5 let a to od 1.5.2011 do 30.4.2016 )
3) Cena za pronajímané nemovitosti je stanovena jako minimální, ve výši 500,- Kč ročně .
4) Podmínkou pronájmu předmětných nemovitostí je provádění pravidelné údržby a čistění
rybníčka, včetně přítokové a odtokové stoky, udržování normální hladiny vody rybníčka
a péče o trvalé porosty na pozemku p.č.815/5.
5) Konečný termín pro přijímání písemných žádostí o pronájem je dne 28.4.2011 do
18:00hod. Písemné žádosti zasílané poštou, musí být zaslány takovým způsobem, aby
byl dokladován den poštovního doručení žádosti. Jakákoliv žádost doručena po
konečném termínu nebude přijata. Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny
OÚ Velká Turná s datem a hodinou přijetí .
Adresa pro doručení žádostí : Obec Velká Turná
OÚ.Velká Turná č.41
386 01 Strakonice
6) Prohlídka nemovitostí určených k pronájmu je možná po tel. dohodě s místostarostou
obce p.Šípkem, mob.606 690 391.
7) Dne 28.4.2011 v 19:00hod. bude při zasedání zastupitelstva obce proveden výběr
nejvýhodnější nabídky na pronájem uvedených nemovitostí.
Všem zájemcům bude zasláno písemné vyjádření o výsledku výběrového řízení.
Výběr nejvhodnější nabídky bude proveden dle předloženého záměru uchazeče na užívání
nemovitostí, dle výše nabídkové ceny za pronájem a dle zkušeností uchazeče s užíváním
obdobných nemovitostí.
8) V žádosti stručně uveďte svůj záměr s užíváním uvedených nemovitostí po celou dobu
pronájmu.
.
Ve Velké Turné dne 31.3.2011
v.r. Ing.Jiří Mlíčko
---------------------------------------starosta obce : Ing.Jiří Mlíčko
Zveřejněno na úřední desce OÚ Velká Turná a na www.blatensko.cz/velkaturna.
Vyvěšeno dne : 31.3.2011
Sejmuto dne : 28.4.2011

