OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU POZEMKU č. 3/2021
na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Obec Hvozdec vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva obce č. 10/6/2021 ze dne 29.12.2021 záměr
pronájmu pozemku p. č. 327 v k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky a vrtu HV-1 na tomto pozemku včetně
vystrojení nerezovým potrubím a čerpadlem, na pozemku p.č. 327 v k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky je
opatřením Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 13. 4. 2021 č.j.
KHSJM 20063/2021/BO/HOK vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně, a to zejména za
těchto podmínek:
1. Zájemce je oprávněn užívat předmět nájmu pouze za účelem zásobování obyvatel obce
Hvozdec pitnou vodou.
2. Zájemce se zavazuje dodržovat podmínky provozního řádu vodovodu v obci Hvozdec, vztahující
se k předmětu nájmu, zejména co se týká vybavení vrtu, přístupu do armaturní komory a údržby
ochranného pásma I. stupně;
3. Se zájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2025.
Zájemci o pronájem pozemku s vrtem HV-1 se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat svoje nabídky
v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – Nabídka záměr pronájmu č. 3/2021“, které musejí být
doručeny na adresu Obecního úřadu Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška nejpozději do
19.01.2022 do 12:00 hod. Nabídka musí obsahovat kromě identifikačních údajů žadatele výši nabízené
částky za pronájem v Kč bez DPH/rok.
Obec Hvozdec si vyhrazuje právo měnit či zrušit tento záměr bez uvedení důvodu a odmítnout všechny
či pouze některé žádosti zájemců, a to bez uvedení důvodu.
Obec Hvozdec si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce bez udání důvodu.
Náklady spojené s vypracováním žádosti nese zájemce. Podané žádosti se nevracejí a zůstávají u Obce
Hvozdec pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Identifikační údaje zájemce mohou být
zveřejněny.
Bližší informace o tomto záměru a podmínkách pronájmu lze zjistit na Obecním úřadě Hvozdec (Ing.
Košvicová, tel. 725 016 886).

…...............................................
Ing. Michaela Košvicová
starostka obce Hvozdec
Vyvěšeno: 03.01.2022
Sejmuto:
Ve shodném termínu vyvěšeno i na elektronické úřední desce.

