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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum: 26.9. 2010
Zastupitelstvo Obce Močerady se na svém zasedání dne 2.8. 2010 rozhodlo a tímto
zveřejňuje záměr:

PRONAJMOUT VODNÍ PLOCHU - KOUPALIŠTĚ
parcela č.kat. 2792 k.ú. Močerady o výměře 5928 m
Pronájem koupaliště bude realizován za následujících podmínek:
1) Pronájem na dobu 5-ti let. Od 1.1. 2011 do 31.12. 2015. Po uplynutí
stanovené doby možno po vzájemné dohodě nájemní vztah prodloužit.
Prodloužení možno provést pouze písemným dodatkem. O prodloužení
nájemní smlouvy musí nájemce písemnou formou požádat min. 6 měsíců
před jejím vypršením. Žádost bude vyřízena do 3 kalendářních měsíců
od doručení žádosti.
2) Nájemce bude používat koupaliště pro částečný chov ryb. Bude dbát na
udržování vody v nejlepší možné kvalitě, neboť vodní nádrž je primárně
určená ke koupání. Činnost nájemce nesmí bránit použití nádrže ke koupání.
Nájemce nebude ryby přikrmovat takovým způsobem, kterým by došlo ke
znečištění vody zejména v letních měsících ( červen až září).
3) Nájemce bude na své náklady provádět sekání travních ploch okolo vodní
plochy, prorůstající trávy mezi betonovými deskami a travnatých krajnic
přístupové asfaltové polní cesty v šířce 1,5 m od okraje asfaltu. Sekání bude
prováděno v plochách dle mapky, která je součástí záměru, vyvěšené na
úřední desce OÚ Močerady. Průběžně bude zabraňovat rozrůstání rákosí a
křovin kolem vodní plochy.
Sekání trávy ve vyznačených plochách bude nájemce provádět 2 x ročně a to
vždy do 30. června a do 15. srpna běžného roku. Posečený materiál musí být
odklizen a odvezen. U cestních krajnic se odklizení nevyžaduje.
4) Z důvodu průběžné regulace růstu sinic, vodního květu a dalších společenství
vodních rostlin, je vodní plocha pronajímaná výhradně za účelem chovu
kaprovitých ryb a druhů Tolstolobik bílý, Amur bílý aj.
5) Rekreační rybolov bude provozován a regulován výhradně nájemcem.
6) Regulace hladiny vody a vypouštění vody smí nájemce provádět jen po
předchozí dohodě - se souhlasem OÚ Močerady.
7) Nájemce nesmí předmět nájmu dále pronajímat
8) Minimální roční cena pronájmu činí 3000,- Kč v době platnosti pronájmu
Své nabídky zasílejte nebo doručte osobně na adresu OÚ Močerady do 12.10. 2010.

Starosta obce: Josef Starý
Vyvěšeno :
Sejmuto :

