OBEC ČAKOV - OBECNÍ ÚŘAD v ČAKOVĚ č.p. 20, PSČ 373 84 Dubné
IČO - 00581216, tel. 387982191, mobil 723872897

Čj.: OC-0115/2020

V Čakově dne 13.5.2020

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1. zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů

zveřejňujeme ZÁMĚR PACHTU Obce Čakov
tří rybníků (vodních ploch) na parcelách č.1534 o výměře 3.673 m2,
č.1535/34 o výměře 1.144m2, č. 1650 o výměře 9812m2 , třech vodních ploch
tzv. zájmových rybníků - jezírko II, III. a IV. o výměře cca 2.900 m2, které
jsou částí lesního pozemku KN 1647/1 o výměře 138.130m2 a další jedné
vodní plochy tzv. zájmového rybníku - jezírko I. na pozemku parc. č. 1648 o
výměře 885 m2. Všechny pozemky určené k záměru tohoto pachtu o celkové
výměře 18.414 m2 jsou vedeny v k.ú. Čakov u Českých Budějovic. Výše
uvedené vodní plochy mohou být propachtovány jako celek, nebo i jednotlivě.
Dle usnesení zastupitelstva č. 28/06/2020 si zastupitelstvo vyhradilo pravomoc o
tomto záměru rozhodnout včetně návrhů nájemních smluv, určilo podmínku
minimálního ročního pachtovného ve výši 3.000,-Kč, trvání pachtu na dobu
neurčitou s dohodnutou výpovědní lhůtou a podmínkou, že bude-li využito
vhodného dotačního titulu a pravidla dotace to budou požadovat, bude
dohodnuta výpovědní lhůta kratší a součástí pachtovní smlouvy bude jasné
vymezení povinností nájemce, jakým způsobem se bude o předmět pachtu starat.
Případní zájemci se mohou přihlásit písemnou žádostí, která bude obsahovat
identifikační údaje o žadateli, popis záměru žadatele s pachtovanými
nemovitostmi a jeho finanční nabídku, v uzavřené obálce. Písemné žádosti o
pacht budou doručeny nejpozději do 1.6.2020 do 18:00 hodin na adresu
Obecní úřad Čakov, Čakov 20, 373 84 Dubné (osobně, poštou nebo datovými
schránkami).
K výše uvedenému záměru je možné se do 15 dnů vyjádřit. Po uplynutí 15 dnů
ode dne vyvěšení bude tento pacht projednán na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce po uplynutí výše uvedených lhůt. Jakékoliv připomínky nebo
námitky je možné předložit ve stanovené lhůtě Obecnímu úřadu Čakov.
Vyvěšeno : 14.5.2020

Sejmuto :

Ing. Lenka Šišpelová
starostka obce

