Záměr
pronajmout

nemovitý majetek

vyhlášený v souladu v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
třízení)

(obecní

Obec Slapy je vlastníkem pozemkové parcely parc .č. 825/4 o výměře 2832m2, druh pozemku
ostatní plocha k.ú Přestavlky u Slap
Obec Slapy hodlá uzavřít nájemní smlouvu ve smyslu ustanovení § 663 a nás\. zák. Č. 40/1964 Sb. (
občanský zákoník) v platném znění která bude mimo jiné obsahovat:
Předmět nájmu: část pozemkové parcely parc .č. 825/4 o výměře cca 91 m2, která
je blíže specifikována na situačním plánku, který tvoří přílohu tohoto záměru
Účel nájmu:
jako předzahrádka k pobytu v rámci individuální rekreace
Způsob stanovení nájemného: nájemné bude stanoveno v souladu s obecně závaznými
platnými právními předpisy
Doba nájmu:
neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíce
Pro případné zájemce o pronájem stanovila obec Slapy níže uvedené podmínky:
1) Vlastnické
2)

právo k pozemku, který tvoří s předmětem

Převzetí závazku k zajištění údržby

předmětu

nájmu společnou hranici

nájmu

Při posuzování žádostí bude přihlíženo k podmínkám v pořadí tak, jak jsou tyto uvedeny v tomto
záměru. Žádosti zájemců lze buď zasílat poštou na adresu obecního úřadu, doporučenou listovní
zásilkou označenou na obálce značkou " Nájem pozemku n' nebo osobním podání v podatelně
obecního úřadu. Uzávěrka pro příjímání žádostí je 30. den po zveřejnění záměru na úřední desce
obecního úřadu. Lhůta bude považována za dodrženou bude li poslední den lhůty žádost podána
k poštovní přepravě u držitele poštovní licence nebo bude doručena do podatelny obecního úřadu.
Připadne li poslední den lhůty k podání žádosti na den pracovního volna , nebo pracovního klidu
považuje se poslední den lhůty k podání žádosti za první bezprostředně následující pracovní den po
dni pracovního volna nebo pracovního klidu.
K žádostem došlým po uplynutí výše uvedené lhůty
nebude přihlíženo .
Obec si vyhrazuje právo i po zveřejnění svého záměru od tohoto záměru odstoupit.
Za obec Slapy
Ing. František Neužil
starosta obce
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Sňato z úřední desky obecního úřadu dne:

.

Projednáno v orgánech obce Slapy podle ustanovení § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 pís. m) zákona
128/2000 Sb. dne:
.
Nájemní smlouva uzavřena dne:
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