Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 295/50/2021
ze dne 5.11.2021

pronájem části obecního pozemku parc. č. 149, k.ú. Brnky
Rada obce Zdiby tímto:

I.

Souhlasí
s pronájmem části obecního pozemku parc. č. 149, v k.ú. Brnky o výměře 60 m2 paní
, nar.
, trvale bytem
za
nájemné ve výši 5.640, - Kč / rok a závazek nájemce zajišťovat na svůj náklad údržbu
travnaté části předmětu nájmu (min. 1 x za 14 dní ve vegetačním období), a to na
dobu určitou 1 roku s možností automatické prolongace max. na dobu 8 let;

II.

Rozhoduje
o uzavření nájemní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení s paní
,
nar.
, trvale bytem
, za nájemné ve výši
5.640, - Kč/rok a závazek nájemce zajišťovat na svůj náklad údržbu travnaté části
předmětu nájmu (min. 1 x za 14 dní ve vegetačním období), a to ve znění přiloženém
jako příloha č. 1 tohoto usnesení.

III. Ukládá
starostce obce uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I a II tohoto usnesení.
.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Ing. Kateřina Kolářová v. r.
2. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel:
Provede:
Přílohy:

JUDr. Eva Slavíková, starostka
JUDr. Eva Slavíková, starostka
PŘÍLOHA 1 - nabídka do zveřejněného záměru
PŘÍLOHA 2 – nájemní smlouva

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 295/50/2021
Rada obce Zdiby schválila dne 5.10.2021 usnesení č. 286/49/2021, ve kterém schválila záměr
pronájmu části obecního pozemku parc. č. 149, v k.ú. Brnky. Pozemek je dle katastru nemovitostí
označen jako ostatní plocha – ostatní komunikace.
Podmínky pronájmu jsou stanoveny nájemným ve výši 5.640, - Kč/ rok, které vychází z nabídky
nájemce a současně odpovídá také pravidlům pronájmu schváleným Radou obce Zdiby usnesením
č. 114/21/2020 přijatým dne 14.2.2020. Možnost využití pozemku je omezena skladováním dřeva
a parkováním osobního automobilu (se závazkem zabránit úniku jakýchkoliv kapalin do místa
předmětu nájmu). Součástí nájmu bude závazek k udržování pořádku v místě předmětu nájmu.
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Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce obce Zdiby v době od 13.10.2021 do 29.10.2021.
Na základě zveřejněného záměru byla podána jediná nabídka, a to dne 19.10.2021 (č.j.
3803/2021/Zd) paní Taťánou Hojdovou, nar. 10.9.1971, trvale bytem Vltavská 694, 250 66
Zdiby – Brnky. Nabídku je navrhováno akceptovat.

