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Obec Běleč tímto v souladu se zákonem o obcích zveřejňuje

ZÁMĚR PRONAJMOUT
pozemky a části pozemků ve vlastnictví Obce Běleč a pozemky podnajaté

o celkové výměře 11,65 ha, vše v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice,

a to část pozemku ve vlastnictví obce - parc. č. KN 355/1 o výměře 10 000 m2 (mez u silnice a pruh o šířce 
1 m pod mezí o ploše 1130 m2 a trojúhelníková část v severozápadní části o ploše 463 m2 nebudou pronajaty),

části pozemků ve vlastnictví obce - parc. č. KN 1054/1 (orná půda) o výměře 86 400 m2, parc. č. KN 1054/2 
(trvalý travní porost) o výměře 4 900 m2,  parc. č. KN 1054/3 (orná půda) o výměře 2 750 m2,  parc. č. KN 
1054/7 (ostatní plocha) o výměře 150 m2, parc. č. KN 1054/9 (trvalý travní porost) o výměře 4 150 m2 a parc. č. 
KN 1270/7 (ostatní plocha) o výměře 50 m2, 
a části pozemků podnajatých od společnosti Agrospol Mladá Vožice a.s. - parc. č. KN 1275/2 (orná půda) o 
výměře 700 m2, parc. č. KN 1278/2 o výměře 500 m2, parc. č. KN 1279/1 o výměře 1 400 m2, parc. č. KN 1280 
o výměře 2 050 m2, parc. č. KN 1281 o výměře 1 700 m2, parc. č. KN 1282 o výměře 1 500 m2, parc. č. KN 
1290/2 o výměře 200 m2 a parc. č. KN 1291/2 o výměře 50 m2  (vše trvalý travní porost).



První pozemek jsou situován při silnici z Bělče do Mladé Vožice (v registru půdy – LPIS – 1704/3), ostatní  
pozemky jsou situovány jihovýchodně od sídla Běleč (v registru půdy – LPIS – 0701/9).

Nájemce je povinen o pozemky pečovat s péčí žádného hospodáře. Nájemce bude oprávněn provozovat na 
pozemku zemědělskou výrobu.  V případě,  že bude mít  nájemce zájem provozovat  jinou než  zemědělskou 
výrobu  (např.  pěstování  rychlerostoucích  dřevin  pro  energetické  účely)  nebo  v  případě,  že  by  mělo  u 
pronajatých pozemků dojít  ke  změně uživatele  pozemku (uvedeného v registru  půdy – LPIS),  je  nájemce 
povinen předem získat souhlas pronajímatele.

Pronajímatel je oprávněn každoročně vyjmout z pronájmu některé pozemky nebo jejich části a tím snížit plochu 
pronajímaných pozemků a to v rozsahu do 1 ha ročně, a to vždy k 30. 9. s tím, že tuto skutečnost oznámí 
nájemci písemně do 30. 9. předchozího roku.

Minimální  cena  ročního  pronájmu činí  1105  Kč/ha  plus  výše  daně  z  nemovitostí  podle  zákona  o  dani  z 
nemovitostí. V posledním roce pronájmu bude nájemné činit poměrnou část ročního nájemného.

Doba pronájmu je od 1. ledna 2013 do 30. září 2020.

Zájemci doručí nabídku na adresu Obce Běleč do 5. listopadu 2012 16:00.
Další informace podá starosta obce, tel. 724 189 517, email smejkal@obecbelec.cz.
Schváleno Zastupitelstvem obce Běleč usnesením č. 72/2012 dne 18. října 2012.

V Bělči dne 19. října 2012

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................


