Příloha č. 4

Obec Pístina
Pístina 35, 378 02 Stráž nad Nežárkou
ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zveřejňuje
na základě usnesení Zastupitelstva obce Pístina č. 4 ze dne 18. 12. 2019

ZÁMĚR
propachtovat obecní majetek v k. ú. Pístina
Obec Pístina je vlastníkem rybníku Heřmánků, p. č. 745 o výměře 24 871 m2 v k. ú
Pístina. Ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. oznamujeme, že
obec Pístina má záměr propachtovat rybník Horní návesní za těchto podmínek:









Výběr pachtýře proběhne formou dobrovolné dražby.
Dražebníkem je Obec Pístina, zastoupena starostou Antonínem Fišerem.
Vyvolávací cena je stanovena na částku 5 000,- Kč za 1 ha.
Účastníci dražby mohou zvyšovat svou nabídku o částku minimálně 500,- Kč.
Rybník je určen k chovu ryb, na základě pachtovní smlouvy s vlastníkem.
S pachtovní smlouvou se mohou účastníci dražby seznámit před zahájením dražby.
Dražba proběhne ve středu 29.1.2020 v budově OÚ od 18.30 hod.
K účasti na dražbě se musí účastníci písemně zaregistrovat nejpozději do 29.1.2020 do
12:00 hod., pozdější registrace a následná účast na dražbě se nepřipouští. Adresa
doručení registrace k účasti na dražbě je Obec Pístina, Pístina 35, 378 02, Stráž nad
Nežárkou.
 Výsledek dražby bude vyhodnocen na jednání zastupitelstva obce Pístina dne
29.1.2020 od 19.00 hod. Pacht bude sjednán na dobu určitou, a to od od 1.3.2020 do
30.11. 2025.
 Stav předmětného rybníku lze ověřit kdykoli na místě. Rybník je napouštěn stabilním
přítokem přes biologicko mechanickou ČOV, případně soustavou dešťové kanalizace
a předřazenou stokovou sítí.
Podněty a připomínky k tomuto záměru mohou občané předložit písemně OÚ Pístina
nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Po uplynutí tohoto termínu
rozhodne Zastupitelstvo obce Pístina o žádosti, případně o připomínkách, které budou ve
stanoveném termínu předloženy OÚ.
……………………………………….
Antonín Fišer, starosta
Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne: 6.1.2020
Sejmuto z pevné i elektronické úřední desky dne:

