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VYBEROVERIZENI
T\TA PROT\TAJEM RYBNTI}L\,,V KOUTECH"
l. Popis:
Rybník ,,V Koutech" na p,č. 72/1v katastrálním území Kravsko, je majetkem obce Kravsko. Je umístěn
v zastavěné části obce. Rozloha rybníka je 18 400 m2. V roce 2006 - 2007 bylo provedeno odbahnění
rybníka a oprava přelivu, Rybník obsahuje oddělený ,,mokřad",,,litorální zónu" a vlastní rybniční
nádrž.
Vzhledem k tomu, že byl rybník opraven z prostředků VtŽP Čn a EU, podléhá zpřísněnému dohledu
nad provozováním rybníka a hospodaření na rybníce, (Viz, ,,Závěrečné posouzení,... Agentury
ochrany přírody" ze dne 11.02.2008 a ,,Stanovisko t<Ú.lttnX - rybník Kravsko" ze dne 20.03.2O0S.)
Oba tyto materiály je nutné brát jako závazné - jsou k nahlédnutí na OÚ Kravsko.

ll. Podmínky výběrového řízení:
1. Výběrové řízení proběhne,,obálkovou metodou".
2. Materiály potřebné k vypracování nabídky si mohou zájemci vyzvednout na OÚ Kravsko nejpozději

do 20.1"1.2016.
3. Vypracovanou nabídku odevzdají zájemci v zalepenó obálce, označené nadpisem ,,RYBNÍK

KRAVSKO", nejpozdějive středu 30.11.2016 do ]"2;oo hod. na Obecní úřad Kravsko. Nabídky
budou vypracovány v českém jazyce.

4, Ve středu dne 30.11,2016 v 18:oo hod. proběhne zasedáníuýběrové komise, která provede
otevření obálek a posouzení nabídek. Komisi tvoříčlenové ZO Kravsko,

5. Zastupitelstvo obce Kravsko na svém mimořádném zasedání dne 30,11.20].6 rozhodne s konečnou
platností o nájemci rybníka.

6. 5 rozhodnutím budou seznámeni všichni účastníci uýběrového řízení, S vybraným uchazečem bude
sepsána ,,Nájemní smlouva ,, , a to do 15 dní od nabytí právní moci ,,Rozhodnutí ZO Kravsko".

7, Výběrové řízení se provádí na dobu pěti let. Předpokládané zahájení nájmu 1,.1,,2aI7.

tll. Závazné požadavky obce Kravsko:
1. Zájemce musí respektovat dokumenty uvedené v bodě l.

2. Na rybníce je povolen pouze sportovní rybolov ( ,, na udici"); vylučuje se pravidelný výlov
rybníka.

3. Rybník a celé okolí rybníka je klidovou zónou, která je přístupná všem občanům a návštěvníkům
obce.

4. V |etním období bude umožněno občanům obce využívání rybníka ke koupání, v zimním období
k bruslení

5. Rybník nebude, kromě rybaření, využíván ke komerčním aktivitám.
6. Zájemce doloží k žádosti doklad, kteným prokáže alespoň minimální požadavky na schopnost

rybaření na rybníce. ( Např, rybářský lístek, zemědělskou kvalifikaci apod.)
7. Nájemce umožní rybaření zájemcům z řad občanů obce, podmínky stanoví nájemce.



8. Zájernce - fyzická osoba * doloží k žádosti doklad :

- o místě trvalého pobytu potvrzený příslušným OÚ nebo MěÚ
- výpis z rejstříku trestů

9. Zájemce - právnická osoba - doloží k žádosti doklad :

- doklad o registraci
10. Rybník sloužíjako zásobárna vody pro mimořádné události. Nájemce musí počítat s tím,

že v případě havarijní situace umožní čerpání vody z rybníka a umožní požární jednotce obce
nácvik zásahu pro případ mimořádné události,

11. Při podpisu smlouvy složí nájemce zálohu ve výši % nasrnlouvané ročníčástky.

IV. Kritória hodnocení nabídek:

1,. Výše nabídnuté částky za pronájem rybníka . (váha 80%)

2. Popis aktivit a záměrů při hospodaření na rybníce. (váha 15 %J

3. Záruky správného hospodaření a dodržování nasmlouvaných podmínek. íváha 5%|

y . závérečné ustanovení:

1,. Dle § 2e} zákona č.32ý2aT Sb,, o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

2. Zadavatel si vyhrazuje právo ke zrušení nabídkového řízení bez udání důvodů,
3. Náklady na zpracování nabídky hradífyzická nebo právnická osoba, která nabídku podává.
4. Kontaktní místo pro podání žádosti nebo vyzvednutí potřebných materiálů:

obecní úřad Kravsko, Kravsko L2,67t 51 Kravsko, lČo: 0o 29 29 82, tel. 515 255 131,

:.,._,',:. ,:.,,i.:i::;:Ě;l_,,:]i]:.]_i,,,..l, starosta obce Mgr. FrantiŠek MouČka.
Úřeaní hodiny: pondělí a středa - 8:oo - 11:3o ; 12:oo - 17:oo hod,

Projednráno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 09.11.2016, číslo usneseri 9ll0-2arc.

Kravsko 10.11.2016. Mgr. František Moučka, starosta
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