Obec Dunajovice
Dunajovice 4
379 01 Třeboň
IČ: 00512974
DIČ: CZ00512974

podatelna@obecdunajovice.cz
www.obecdunajovice.cz
tel.: 384 722 615; mobil: 602 491 551

V Dunajovicích dne 25. ledna 2016
Věc:
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE DUNAJOVICE
UZAVŘÍT SMLOUVU O PACHTU RYBNÍKŮ NOVÝ U DUNAJOVIC A RÁČEK
VE VLASTNICTVÍ OBCE DUNAJOVICE
Výzva k předložení nabídek
Zastupitelstvo obce Dunajovice zveřejňuje záměr:
- Uzavřít smlouvu o pachtu rybníka Nový u Dunajovic, parc.č. 474/1, vodní plocha – rybník, o
výměře 5 61 41 m² v k.ú. Dunajovice
- Uzavřít smlouvu o pachtu rybníka Ráček, parc.č. 487/1, 487/3 a 487/4, vodní plocha – rybník, o
celkové výměře 89 75 m², v k.ú. Dunajovice
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21. 1. 2016 svým usnesením č. 3/2/2016 schválilo záměr a
provedení výběru pachtýře rybníků Nový u Dunajovic o výměře 5 61 41 m² a Ráček o celkové výměře
89 75 m², vše v k.ú. a obci Dunajovice.
Podmínky nabídky:
- Nejnižší přípustná nabídka ceny pachtu na 1 hektar a rok je 4.500,- Kč bez DPH
- Doba pachtu 1.3.2016 až 31. 12. 2026 (1 + 10 let)
- Pachtýř provede odbahnění obou rybníků do 31.12.2016 na své náklady, v případě vypsání dotace
i s pomocí dotace,
- Po dobu zemních prací, do 31. 12. 2016, nebude hradit pachtovné.
- Nebudou-li oba rybníky do 31. 12. 2016 odbahněny, bude pachtovní smlouva zrušena bez náhrady
a rybníky předány propachtovateli – Obci Dunajovice
- Obec Dunajovice poskytne pachtýři rozbor a analýzu vzorků obou rybníků „Rozbor sedimentu
z rybníka Nový u Dunajovic a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou“ a „Rozbor
sedimentu z rybníka Ráček a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou“, vypracované
v prosinci roku 2015
- Pachtýř si nechá vypracovat „jednoduchý“ projekt na odbahnění, v projektu budou uvedeny
mocnosti sedimentu, řezy rybníků, návrh na dočasné a trvalé uložení sedimentů
- Na odbahnění obou rybníků si pachtýř zajistí ohlášení udržovacích prací – obnovy vodního díla
vodoprávnímu úřadu, odboru ŽP, MěÚ Třeboň
- Vytěžené sedimenty z rybníka Nový u Dunajovic lze uložit na zemědělské půdě, směsný vzorek
sedimentu splňuje limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb.,
o používání sedimentů na zemědělské půdě
- Vytěžené sedimenty z rybníka Ráček lze uložit na zemědělské půdě, směsný vzorek sedimentu
splňuje limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1, sediment avšak nesplňuje limitní hodnoty
rizikových prvků a rizikových látek stanovených vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání
sedimentů na zemědělské půdě, v příloze č. 3 vyhlášky pro parametr PAU (polycyklické

-

-

aromatické uhlovodíky) o 0,32 mg/kg sušiny. Pro použití vytěženého sedimentu na zemědělskou
půdu je nutné nechat vypracovat vzorek zemědělské půdy, na kterou bude ukládán.
Pacht obou rybníků bude sjednán za účelem chovu ryb,
Myslivecké sdružení Dunajovice chová každoročně na rybníku Nový u Dunajovic divoké kachny
(cca 250 ks), domluva s Mysliveckým sdružením Dunajovice o chovu a úhradě, je na pachtýři
Rybníky Nový u Dunajovic a Ráček jsou na začátku a jsou vypouštěny do soustavy rybníků končící
rybníkem Rožmberk, pachtýř je povinen se dohodnout s nájemci a vlastníky rybníků pod rybníkem
Ráček o nakládání s vodou před a po výlovu
Pachtýř bude plátce DPH

Kritérium výběru uchazeče:
- Výběr bude proveden dle ekonomicky výhodné nabídky.
- Při stejné výši nabídky u více uchazečů rozhoduje dřívější datum a čas podání

Zájemci předloží svou nabídku v uzavřené obálce s označením „Neotvírat - Pacht rybníků Nový a
Ráček“, na obálce budou identifikační údaje (název firmy, IČ, DIČ, adresa sídla firmy). Nabídky budou
předány do 15. února 2016 do 16:00 hodin osobně v kanceláři OÚ Dunajovice, nebo poštou na adresu
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň.
Otevření obálek proběhne dne 15. února od 17:00 hodin v kanceláři OÚ Dunajovice členy zastupitelstva
obce.
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