
OBEC DOUBRAVA

Zveřejnění záměru

Pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce Doubrava

Obec Doubrava v souladu s § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje svůj záměr pronajmout níže uvedené nemovitostí ve vlastnictví obce:

1. Prostory určené k podnikání v areálu „Zámku Doubrava“

nacházející se na pozemku parc. č. 1187 v katastrálním území Doubrava u Orlové o celkové 
výměře 14 313 m2. Jedná se o stavby: budovu bez č.p. (hala stáje) v části o výměře 392 m² 
a budovu bez č.p. (sýpka – 1.podlaží) v části o výměře 126 m². Celková výměra užitné 
plochy prostor určených k podnikání činí 518 m² – cena 100,- Kč/m²/rok.

2. Pozemky: 

parc.č. 4123/1 o výměře 2508 m² druh pozemku trvalý travní porost, parc.č. 4123/2                        
o výměře 659 m² druh pozemku trvalý travní porost, parc.č. 4124/5 o výměře 5435 m² druh 
pozemku ostatní plocha, parc.č. 1184/2 v části o výměře 51 m² druh pozemku ostatní 
plocha, parc.č. 1187 v části o výměře 8682 m² druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
v katastrálním území Doubrava u Orlové. Celková výměra pozemků a jejich částí určených 
k pronájmu činí 17 335 m² – cena 1500,- Kč/ha/rok.

Obsah nabídky:
- Popis podnikatelského záměru využití pozemků a prostor k podnikání
- Prohlášení o bezdlužnosti vůči obci Doubrava
- Přihláška obsahující název organizace / jméno a příjmení, IČO / datum narození, 

adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování, telefon, e-mail
- Reference nebo dosavadní praxi
- Kopie živnostenského oprávnění

Nabídky lze poslat poštou na adresu obce Doubrava, Doubrava č.p. 599, 735 33 nebo 
předat osobně na podatelně OÚ Doubrava

Termín odevzdání nabídek je do 29. 03. 2016 do 11:00 hod.

Další informace k záměru pronájmu poskytne pan Jiří Sznapka, OÚ Doubrava, č.p. 599, 
735 33 Doubrava, kancelář číslo 14 (2.NP), tel.: 596 512 953, sznapka@doubrava.cz. 

Zveřejněno na úřední desce obce Doubrava a současně zveřejněno i v elektronické podobě.

Mgr.Pavel Krsek v. r.
starosta obce




