Příloha č.2 k zápisu ze dne 17.12.2010
Záměr Městyse Rokytnice nad Rokytnou na pronájem rybníka nad koupalištěm
Pronajímatel:

Městys Rokytnice nad Rokytnou

Předmět nájmu: Rybník nad koupalištěm, p.č. 539/6 v k.ú. Rokytnice nad Rok. o výměře 11 567 m

2

Podmínky pro uchazeče: Zúčastnit se mohou všechny právnické a fyzické osoby, splňující podmínky
pronájmu
Členění nabídky:
a) Identifikační údaje uchazeče (jméno a příjmení, název, adresa, tel. spojení)
b) Výše nájemného (minimální cena nájmu je 3 500,- Kč/rok)
c) Koncepce provozu rybníka

Podmínky pronájmu:
a) Bude respektován současný stav s nakládáním s vodou v rybníce pro jiné účely (závlaha
b)

c)
d)
e)
f)

fotbalového hřiště, zásobování hasičského cvičiště vodou)
Bude udržován pořádek rovněž v okolí rybníka na pozemcích p.č. 539/5 a 539/2 v k.ú
Rokytnice nad Rokytnou. Vyřezávání a prořezávání dřevin a křovin bude prováděno pouze po
souhlasu obce.
Bude prováděna běžná údržba výpustného a přepadového zařízení rybníka a opravy
technicko-bezpečnostního charakteru.
Rybník bude sloužit k chovu ryb sportovnímu rybolovu a nadále plnit funkci sportovní a
rekreační
Bude provozována pouze činnost v souladu s platnou legislativou na úseku ochrany životního
prostředí a rybářství.
Pronajatá vodní plocha nebude pronajímána do podnájmu třetí osobě.

K plnění těchto podmínek bude nájemce zavázán v nájemní smlouvě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou po dobu 1 roku.
Místo a lhůta k podání nabídky:
V případě zájmu doručte Vaši nabídku na Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou do 14.ledna 2011
(včetně) v zalepené obálce označené „RYBNÍK NAD KOUPALIŠTĚM“
Vyhodnocení nabídek a oznámení výsledků:
Pronajímatel oznámí všem uchazečům písemně výsledek řízení s uvedením vybraného uchazeče.
Současně vyzve uchazeče k podpisu smlouvy o pronájmu vodní plochy.
Práva pronajímatele:
 Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a bez udání důvodu neuzavřít smlouvu
se žádným z uchazečů
 Pronajímatel si vyhrazuje právo jednat s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy
Josef Herbrych
starosta
Zveřejněno dne:
Sňato dne:

