OZNÁMENÍ
Obec SRCH
Vyhlašuje záměr:
Pronájmu pozemků v kú Srch

Předmětem je pronájem oplocených pozemků, které se nachází na
bývalé skládce a jež jsou součástí myslivecké střelnice
Jedná se o pozemky:
261/6, 152/6, 152/1, 261/18, 261/2, 261/19, 261/22, 151/21,
261/21, 151/51, 151/53 vše v k.ú. Srch a budovy St. 191 v k.ú. Srch

Zveřejnění záměru na prodej pozemku se provádí v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb. o obcích - §39 odstavec 1 – na dobu 15-ti dnů
Vyvěšeno:7.12.2020

Sejmuto:21.12.2020

Příloha č.1

Příloha č.2

Podklady pro vypracování podnikatelského záměru
Předmětem je pronájem dřevěných buněk u Rybníčku v Pohránově na pozemku p.č. 52 v k.ú.
Pohránov – viz. obr 1. Jedná se o prostory v majetku obce Srch sloužící jako zázemí pro pořádání
kulturních akcí v Pohránově.
Předmětem pronájmu není samotný pozemek, tudíž nájemce nesmí nijak zakázat vstup jakékoliv
třetí osobě na pozemek p.č. 52 v k.ú. Pohránov a nesmí zabránit využívání přístupu přes výše
zmíněný pozemek na jiné pozemky.
Obec Srch požaduje zachovat kulturní život v obci, který se odehrává mimo jiné na pozemku p.č.
52 v k.ú. Pohránov.
Požadavky obce Srch:
1. Spolupráce s OÚ při pořádání kulturních akcí.
2. Udržování pořádku v okolí rybníčku.
3. Náklady na provoz – voda, elektřina – hradí provozovatel.
4. Výše nájmu: bude součásti nabídky.
5. Dodržování nočního klidu – bude zakotveno v nájemní smlouvě.
Do 25.3.2020 požadujeme zpracovat jednoduchý podnikatelský záměr, kde budete
definovat tyto body:
 Splnění požadavků obce
 Předpoklad konání kulturních akcí a popis Vaší aktivní účasti na nich
 Návrh výše měsíčního nájmu
Na základě tohoto projektu rozhodne výběrová komise, která se skládá ze všech zastupitelů
obce o vítězi VŘ. Oznámení výsledků VŘ bude do 30.3.2020
Podnikatelské záměry pouze v tištěné podobě doručte v zapečetěné obálce na adresu: Obec Srch,
Pardubická 100, Srch, 533 52.
Výběrová komise může výběrové řízení zrušit bez náhrady v případě, že nabídky nebudou
vyhovovat zadaným kritériím.

Kritéria výběru a jejich váha:
Výše nájmu
Kvalitně sepsaný projekt, nejvíce vyhovující potřebám občanů obce
Nové nápady rozvoje

30%
50%
20%

S vítězným uchazečem bude sepsána smlouva o pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.

Ing. Lukáš Panchártek
starosta obce Srch
Obr č.1.

