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KRÁL OV É

Obec Hořiněves
zveřejňuje záměr č. 2/2014 pronájmu plynárenského zařízení (dále jen PZ)
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním pronájmu PZ dle
zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů.
1. Předmětem pronájmu je plynárenské zařízení – STL plynovod v obci Hořiněves na pozemku
p.č.401/1 v k.ú.Hořiněves v délce 68,96 m2, schopné samostatného užívání na základě
kolaudačního rozhodnutí č.j. Výst. 979/61/05/VA., dále specifikováno v technické
dokumentaci stavby uložené na Oú Hořiněves a odboru výstavby, Měú Smiřice.
2. Podmínky pronájmu:

- Minimální nabídková cena se stanoví na 900,- Kč/rok bez DPH
-

-

Zájemce nabídne cenu za pronájem PZ za rok až do roku 2019. Po roce 2019 bude
nájemné za kalendářní rok rovno hodnotě určené postupem pro stanovení regulovaných
nákladů na nájem plynárenského zařízení ve vlastnictví třetích osob, uvedeného v příloze
č. 11 vyhlášky Energetického regulačního úřadu č.140/2009 Sb. ve znění platném k 1. 1.
2014.
Písemná nabídka formou návrhu Smlouvy o PZ, který bude obsahovat:
1. prohlášení nájemce, že je oprávněn k podnikání ve smyslu zák.č.458/2000 Sb.,
energetický zákon,, ve znění pozd. předpisů a je oprávněn provozovat plynárenské
zařízení
2. závazek zajištění provozu PZ na vlastní náklady tzn. provádění inspekcí, revizí, údržby
a oprav PZ v rozsahu a ve lhůtách stanovených v TPG 905 01, 913 01, dalších platných
předpisech
3. závazek údržby, na vlastní náklady nájemce, na PZ a jeho součástí či příslušenství
směřujících k udržení provozuschopného stavu, bez výměn částí PZ nebo jeho součástí či
příslušenství.
4. závazek oprav, přičemž opravou se rozumí zásah do zařízení, kterým je odstraňován
jeho poruchový nebo havarijní stav (např. odstraňování poruch vlivem koroze, vady
materiálu, opravy z důvodu vyšší moci, apod.) tyto náklady do výše 50 tis. Kč bez DPH
v jednotlivém případě hradí nájemce.

-

Lhůta pro podání do výběrového řízení: od 14.7.2014 do 30.7.2014 do 12,00 hod.

-

Nájem se sjednává na dobu neurčitou.

3. Adresa pro podání nabídek: Obec Hořiněves, Hořiněves čp.73, 503 06 Hořiněves,
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Obálku zajistěte proti nežádoucímu otevření a označte:
„Nabídka – záměr č.2/2014
4. Rozhodnutí o schválení prodeje zastupitelstvem obce oznámí OÚ Hořiněves žadatelům
písemně.
Výběrové řízení končí dnem rozhodnutí zastupitelstva obce o pronájmu, 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 14.7.2014
Vyvěšeno dne: 14.7.2014
Sejmuto dne:

Jana Kuthanová
Starostka obce

