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 48/8/2019
ze dne 17. 4. 2019

k žádosti o pronájem části pozemku p.č. 390 v k.ú. Zdiby
Rada obce Zdiby tímto,

I.

Bere na vědomí
opakovanou žádost o pronájem části pozemku p.č. 390 v k.ú. Zdiby a informace
uvedené v důvodové zprávě;

II. Konstatuje

1. že obsah žádosti je pro potřeby kvalifikovaného rozhodnutí radou obce Zdiby
nedostačující neboť zejm. nevymezuje konkrétní část a výměru pozemku, o jehož
pronájem je žádáno, rozsah a způsob uvažovaného oplocení (záměr částečného
oplocení deklarován osobně přímo žadatelem) a trpí tak značnou mírou
neurčitosti;
2. bez podrobné konkretizace záměru nájemce a vymezení konkrétní části pozemku
(např. jeho zakreslení a zaměření v mapovém podkladu) a jeho výměry (např.
jako příloha žádosti) žadatelem, nelze záměr pronájmu pozemku radou obce
Zdiby schválit a o žádosti kvalifikovaně a řádně rozhodnout pro její neurčitost;
3. bude-li žádost řádně doložena potřebnými dokumenty s podrobnou definicí
záměru žadatele, je rada obce připravena se předmětnou záležitostí dále zabývat,
přičemž do doby řádného doložení podkladů ji považuje za bezpředmětnou a
nelze jí vyhovět;

III. Rozhoduje

o odmítnutí žádosti pro její neurčitost;

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Přílohy:

důvodová zpráva s přílohou

Provede:

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 48/8/2019
Obci Zdiby byla dne 31. 1. 2018 doručena žádost o pronájem části pozemku p.č. 390 v k.ů.
Zdiby, která však zůstala bez odpovědi. Žadatel následně oslovil dne 3. 1. 2019 a 20. 2. 2019
vedení obce opakovaně se shodnou žádostí.
Na základě opakované žádosti byl starostkou obce vyzván k doplnění své žádosti o plánek se
zakreslením požadovaného pozemku, jeho zaměřením a konkretizování požadované výměru.
Současně pak byl požádán o uvedení, jakým způsobem, v jakém rozsahu a jakým typem plotu
uvažuje pronajatou část oplotit proti vnikání zvěře (jak sám deklaroval, že by provedl). Bez
doplnění této žádosti nelze o věci rozhodnout.
Z důvodů výše uvedených je tak předkládán návrh na odmítnutí žádosti pro její neurčitost,
neboť obec je vázána právními předpisy a podklady pro schválení a kvalifikované rozhodnutí
obce o podobné žádosti (k nájmu části veřejně přístupného obecního pozemku) musí být jasné
a určité a srozumitelné.
Příloha důvodové zprávy: žádost o pronájem

