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Obec Hořiněves
Zveřejňuje záměr č. 10/2014 pachtu pozemků
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru propachtovat pozemky
dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů.
1. Předmět pachtu: pozemek p.č.839, výměra 1957 m2 v k.ú.Hořiněves.
2. Podmínky pachtu:
- Minimální nabídková cena se stanoví na 4.500,- Kč/ha
- Smlouva o zemědělském pachtu bude uzavřena na dobu určitou s 1 měsíční výpovědní
lhůtou podanou písemně, a to vždy jen k 1.říjnu běžného roku výpovědí doručenou
smluvní straně nejpozději do jednoho měsíce před 1.říjnem.
- Propachtovatel je oprávněn upravit výši sjednaného pachtovného bez dohody smluvních
stran o nárůst inflace.
- Pachtýř musí užívat pozemky s péčí řádného hospodáře pouze k zemědělské výrobě.
Při zemědělské výrobě musí střídat plodiny, hnojit pozemky a zajišťovat ochranu proti
škůdcům a plevelům podle zásad správné agrotechniky a správné zemědělské praxe.
- Pachtýř se ve smlouvě zaváže, že bude na pozemcích, které jsou předmětem této
smlouvy, dodržovat platné právní předpisy Evropské Unie a České republiky, týkající
se zemědělské výroby, ochrany půdního fondu a životního prostředí. Pachtýř nese
veškerou odpovědnost za jejich porušení.
- lhůta pro podání písemných nabídek do výběrového řízení: od dne vyhlášení do
29.9.2014 do 12,00 hod.
3. Adresa pro podání nabídek: Obec Hořiněves, Hořiněves čp.73, 503 06 Hořiněves,
Obálku zajistěte proti nežádoucímu otevření a označte:
„Nabídka – záměr č.10/2014“
4. Rozhodnutí o schválení pachtu zastupitelstvem obce oznámí OÚ Hořiněves žadatelům
písemně.
Výběrové řízení končí dnem rozhodnutí zastupitelstva obce o propachtování, případně
zamítnutím celého záměru. Zastupitelstvo obce může rozhodnout o opakování výběrového řízení
za nových podmínek, o zrušení výběrového řízení nebo nevybrat žádného zájemce.
Na toto výběrové řízení se nevztahují podmínky veřejné soutěže dle Obchodního zákoníku ani
jiné podmínky stanovené obecně závaznými předpisy.
V Hořiněvsi dne 14.9.2014

Jana Kuthanová
Starostka obce
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