Obec Svésedlice, Svésedlice 58, 783 54 Přáslavice

Zveřejnění záměru obce
Obec Svésedlice zveřejňuje ve smyslu § 39, odst. 1, zákona č.128/2000sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, záměr obce pronajmout pozemek v k. ú. Svésedlice
•
•
•
•

část p.č. 253/7
část p.č. 207 a 206/1
část p.č. 193/8
část p.č. 181 a 186/2

výměra
výměra
výměra
výměra

cca 650m2
cca 360m2
cca 500m2
cca 1 900m2

Zájemci o pronájem
Zájemcem o pronájem shora uvedených pozemků může být jen plně svéprávná fyzická osoba,
která má státní občanství České republiky a dále každá právnická osoba se sídlem na území
ČR.
Podmínky k výběru
Rozhodujícím kritériem pro výběr nabídky zájemce je výše nabízené nájemní ceny, kterou
zájemce nabídne obci.
Organizační zabezpečení výběru zájemce obálkovou metodou
Průběh a informace o obálkové metodě pronájmu nemovitých věcí zajišťuje obec Svésedlice.
Obec Svésedlice stanovuje lhůtu pro předkládání obálek zájemci, která počíná běžet od
5.11.2021 od 8.00 hodin a končí dne 31. 1. 2022 v 18.00 hodin.
Průběh a vyhodnocení výběru zájemce obálkovou metodou
1. Zájemce musí podat písemnou nabídku v zalepené obálce na Obecní úřad obce
Svésedlice, adresa: Svésedlice č. p. 58, 783 54 Přáslavice, nejpozději do 31. 1. 2022 do
18.00 hodin. Obálka musí:
2. být označena jako „OBÁLKOVÁ METODA – PRONÁJEM POZEMKU - NEOTVÍRAT“;
3. být zalepena a přes přelepení podepsána zájemcem;

4. obsahovat přesnou identifikaci zájemce, tj. u fyzické osoby - jméno, příjemní, rodné
číslo, bydliště, tel. spojení (v případě zájmu o nabytí do společného jmění manželů
nutno uvést stejné údaje u obou manželů), podpis, u právnické osoby – obchodní
firmu, IČ, sídlo, označení statutárního orgánu, telefonické spojení, podpis
statutárního orgánu;
5. obsahovat nabízenou nájemní cenu za daný pozemek či pozemky
6. Vyhodnocení nabídek bude provedeno nejpozději do 16. 2. 2022. Obec Svésedlice
není došlými návrhy vázána a vyhrazuje si právo odmítnout všechny nabídky bez
udání důvodů, případně výběr zájemců obálkovou metodou zrušit.
Podmínky uzavření kupní smlouvy
1. Vybraný zájemce je povinen uzavřít nájemní smlouvu ve lhůtě, ve které k tomu bude
vyzván obcí Svésedlice.
Na základě přijatého usnesení č. 25/5-2021 zastupitelstva obce Svésedlice, konaného dne
26.10.2021.

Ve Svésedlicích dne 17.12.2021

Vyvěšeno:

17.12.2021

Sejmuto:

31.1.2022

Ve stejném termínu zveřejněno na www stránkách obce.

Lubomír Konar
starosta obce

část p.č. 253/7 – cca 650m2

část p.č. 207 a 206/1 – cca 360m2

část p.č. 193/8 – cca 500m2

část p.č. 181 a 186/2 – cca 1 900m2

