Město Horní Cerekev
ZÁMĚR PROPACHTOVAT POZEMKY V LOKALITĚ
BÝVALÉHO KAMENOLOMU
Na základě rozhodnutí rady města Horní Cerekve, usnesení č. 7/27-05-2019, ze dne
27.5.2019 oznamuje město záměr propachtovat následující pozemky: 1542/10,
1542/2, 1542/14, 1542/21, 1542/22, 1542/23, 1625/6, 2609/2, 1542/31, 1542/42,
1542/43, 1542/37, 1542/35 v k.ú. Horní Cerekev
Propachtovatel přenechá pachtýři část pozemku p. č.1542/34 v k.ú. Horní Cerekev
(viz.příloha) za účelem umístění prodejního stánku
Propachtovatel bude na propachtovaných pozemcích zajišťovat následující služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

regulace pohybu a parkování motorových vozidel a to výhradně na pozemku
p.č.1542/23 v k.ú. Horní Cerekev (viz. příloha),
kontrola zákazu táboření a stanování,
kontrola zákazu plavení zvířat,
kontrola jednání rekreantů se zaměřením na pravidla slušného chování a na
ochranu životního prostředí,
průběžný úklid odpadků,
Tyto služby budou zajišťovány v době provozu prodejního stánku od 09.00
hodin do 20.00 hodin.
poplatky za parkování motorových vozidel budou příjmem pachtýře
náklady za pronájem a údržbu 3 ks mobilních WC v prostoru pláže
a parkoviště uhradí pachtýř
součástí prodejního sortimentu nebudou vysokoprocentní alkoholické
nápoje

2.Požadavek na zpracování nabídky
Zájemce o propachtování pozemků podá nabídku, ve které uvede:
jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon, nabídkovou cenu.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce označenéPacht pozemků v lokalitě bývalého kamenolomu

3.Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro doručení nabídek končí dne: 14.6. 2019 v 12.00 hod.
Nabídku může uchazeč doručit poštou, nebo osobně na adresu: nám. T.G. Masaryka
41, 394 03 Horní Cerekev.

4.Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 14.6.2019 v kanceláři starosty města při jednání
rady města, kdy radní rozhodnou o propachtování pozemků

5.Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena. V případě rovnosti
nejvyšší nabídky rozhoduje termín a čas podání nabídky.

6.Platební podmínky
Uchazeči budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni v týdnu od 17.6. – 21.6.
2019. Vybraný uchazeč bude vyzván k podpisu pachtovní smlouvy.
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