
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
20. Rady města

konané dne 20.1.2020

Dispozice s majetkem - pacht p.č. 101 v k.ú. Studnice u Rokytna (rybník)

Město obdrželo žádost pana ░░░░ ░░░░ ░  (dále jen žadatel), a to o prodloužení "nájmu" p.č. 101 o 

výměře 186 m2 - rybník v k.ú. Studnice u Rokytna, za účelem neintenzivního chovu ryb. Návrh na uzavření 
nové pachtovní smlouvy je předkládán RM ke schválení.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje

pacht pozemku p.č. 101 o výměře 186 m2 - rybník v k.ú. Studnice u Rokytna, a to panu ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 01.09.2020 - 31.8.2025, s ročním pachtovným ve výši 100 
Kč, za účelem neintenzivního chovu ryb s tím, že pachtýř bude zajišťovat běžné opravy a údržbu rybníka 
vč. vypouštěcího zařízení a 3x v roce sečení hráze a břehů rybníka.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM jakož i osadním výborem je RM doporučováno 
navrhovaný pacht schválit.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Dle § 2332 z.č. 89/2012 Sb. se jedná o pacht, neboť věc (rybník) je 
přenechána ze strany propachtovatele (města) k dočasnému užívání a 
požívání (ryby) pachtýři (žadateli), přičemž tento se zavazuje platit za to 
propachtovateli pachtovné.
Žadatel má předmětný rybník t.č. propachtován na základě pachtovní 
smlouvy, a to do 31.8.2020 s ročním pachtovným 100 Kč. Rybník je 
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užíván k neintenzivnímu a neziskovému chovu ryb. Osadní výbor MČ 
Studnice vyslovil souhlas s uzavřením nové pachtovní smlouvy s tím, že 
pachtýř se zaváže, že bude zajišťovat běžné opravy a údržbu 
vypouštěcího zařízení a 3x v roce sečení hráze a břehů rybníka.
Pacht je navrhováno opět uzavřít na dobu určitou pěti let, s účinností od 
1.9.2020 - 31.8.2025, s ročním pachtovným ve výši 100 Kč.
Oznámení o disponování s majetkem města bylo zveřejněno na úřední a 
elektronické desce úřadu ve dnech  28.08. - 13.09.2019.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost + stanovisko + snímek Studnice (Veřejná)

Materiál projednán: v osadním výboru MČ Studnice

Přizváni:
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