Městys Koloveč
U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění

zveřejňuje
záměr městyse Koloveč
č. 1/2020
1.
pacht nemovitosti:
Nemovitost ve vlastnictví: Městyse Koloveč
Pozemek KN, č. parcely 2207 – zahrada o výměře 619 m2, zapsaném na LV 1 pro k.ú. a
obec Koloveč.
Účel pachtu:
K využití jako zahradu.
Podmínky pachtu:
Pachtovní vztah vznikne k 1.2.2020. Pacht pozemku bude na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Ostatní ustanovení pachtovní smlouvy budou dojednány
s vybraným uchazečem. Roční pachtovné bude činit 1,- Kč/m2 pozemku a bude splatné
k 31.3. běžného kalendářního roku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
pronájem nemovitosti:
Nemovitosti ve vlastnictví: Městyse Koloveč
- Pozemek KN, č. parcely 308/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 698 m2 v k.ú.
Koloveč, obec Koloveč, jehož součástí je stavba občanského vybavení – budova úřadu
Městyse Koloveč čp. 142, U staré fary, 345 43 Koloveč, konkrétně část východní
obvodové stěny budovy o výměře 2 m2, nacházející se po levé straně před hlavním
vchodem do úřadu Městyse Koloveč.
Účel pronájmu:
K osazení interaktivního dotykového infokiosku.
Podmínky pronájmu:
Pronájem na dobu určitou 5 let, která je stanovena jako lhůta vázanosti projektu na
účel (doba udržitelnosti projektu) v rámci projektů financovaných z Programu rozvoje
venkova 2014 – 2020. Doba pronájmu se počítá od data, kdy budou dotační prostředky
připsány na účet nájemce – žadatele o dotaci na pořízení interaktivního dotykového
infokiosku, přičemž nájem bude ukončen nejpozději ke dni 31.12.2026. Nájemné bude
činit 1,- Kč za rok pronájmu a bude splatné vždy do 31.3. běžného kalendářního roku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.
Zřízení věcného břemene – práva podle § 25 odst. 4
energetického zákona
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu
Nemovitosti ve vlastnictví: Městyse Koloveč (strana povinná)
Pozemek KN, č. parcely 2044 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vedený na LV 1 pro
k.ú. a obec Koloveč.
Předmět budoucího věcného břemene - práva podle § 25 odst. 4 energetického zákona:
Právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – zemní
kabelové vedení NN a pojistkové skříně ke garáži, provádět jeho obnovu, výměnu a
modernizaci ve prospěch jejího provozovatele ČEZ Distribuce, a.s..(strana oprávněná)
Podmínky zřízení budoucího věcného břemene - práva podle § 25 odst. 4 energetického
zákona:
Zřízení budoucího věcného břemene k pozemku v rozsahu cca 2-3 m2, kterýbude
upřesněn dle vypracovaného GP za jednorázovou náhradu ve prospěch městyse Koloveč
ve výši 1100,- Kč plus DPH.
Podmínky pro provedení stavby:
Stávající zemní kabel AYKY 4x70 bude před hranicí parcel č. 1089/14 a 1089/13 v k.ú. a
obci Koloveč odkopán, naspojkován a zasmyčkován, kabelem AYKY –J 4x70 do nové
kabelové skříně typu SS300 (SJZ:P60), umístěné v plastovém pilíři na pozemku KN, č.
parcely 2044 v k.ú. a obci Koloveč.

Zájemci mohou předložit své písemné nabídky podáním učiněným
u Úřadu městyse Koloveč ve lhůtě od 15.1.2020 do 31.1.2020 !!!
V Kolovči dne 15.1.2020

Ing. Václav Pergl v.r.
Starosta městyse Koloveč
Zveřejněno na úřední desce městyse Koloveč a na www.mestyskolovec.cz dne: 15.1.2020
Sejmuto z úřední desky městyse Koloveč a z www.mestyskolovec.cz dne:
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