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ZAMER MESTYSE NEPOMYSL

č. 8/2ua

o pronájmu pozemku ve vlastnictví měs\lse, kteÚ se bude projednávat
rua 2. veřejném zasedání zastupitelstva měst.vse }Ýepomyšl

dne 27.12.2010

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl Se na svém I, veřejném zased,ání dne
26.It.20l0 av souladusustanovenínl $ 12 odst. 1a$ 39 odst. Í zákorla
č, ]2812000 Sb. o obcích ve zněni pozdějších změn a doplňků, usneslo přijmout
a zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku níže uvedený pozemek:

Městys tÝepomyšl je vlastníkem pozemku č. I70/3j a výměře 479 m,, druh
zahrada, v městysu a k.ú. Nepomyšl. Z tohoto pozemku byl geometriclqlm
plánem č, 309-90/20]a odděíen p|ozemek č. I70/34 o uýmtěře ] 38 m2 a tím se
zm' en š i.l a vitm, ěra pozem'ku druh zaÍlrada v městysu
a k.ú. Nepomyšl Dvérce, který je předmětem tohoto záměru.
Cena ro*ního pronójmu pozemki č. 170/33 o výměře 338 m2 činí a,4a Kč/m2 +

4.200,- Kč náktady za zeměměřické próCe na GP 309-90/2010.

odůvodnění:
Podání žádosti na pronájem výše uvedeného pozemku.

Poučení:
občané se mohou k tomuto záměru měsQse vyjádřit a případně předložit své
nabídlq; do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru úřadem měsýse v
Nepomyšli, Po uptyrcuti uvedené lhůty bude uvedený záměr s připomínkami nebo
rcabidkami občanů předložen zasedání zastupitelstva městyse k projednóní.

V Nepomyšli dne 30.1 ],2010

Vwěšeno dne: 0I -u- 2010 Sejmuto dne: 2T -1?- 2018

Josef Lněníček
starosta

1/ť/,,.\:::J. ... ..,avel Bartuška
místostarosta



VÝkaz dosavadního a nového stavu údaiů katastru nemovitostí
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