Obec Kokory, IČ: 00301388, se sídlem Kokory č.p. 57, 751 05 Kokory
________________________________________________________________
Zveřejnění záměru Obce Kokory pronajmout a propachtovat části pozemku
Na základě rozhodnutí Rady obce Kokory ze dne 15.2.2021, zveřejňujeme záměr
Obce Kokory na pronájem části pozemku parcela č. 373/13, druh pozemku –
ostatní plocha, v k.ú. Kokory, kdy se má jedna o pronájem části pozemku o výměře
219 m2 (viz níže snímek katastrální mapy s vyznačenou částí pozemku označenou
jako díl „B“), p. Bc. Adamovi Weiserovi, nar. 13.2.1993, trvalý pobyt Kokory č.e.
40, 751 05 Kokory, na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 3.285,- Kč, to je
15,- Kč/m2/rok.
Důvodem pronájmu je rozšíření zázemí budovy č.e. 40, která se nachází na a je i
součástí pozemku p.č. St. 444, v k.ú. Kokory, jež je ve vlastnictví pana Bc. Adama
Weisera. Na pronajaté části pozemku má být vybudován příjezd, vjezd a parkoviště.
Na základě rozhodnutí Rady obce Kokory ze dne 15.2.2021, zveřejňujeme záměr
Obce Kokory na propachtování části pozemku parcela č. 373/13, druh pozemku –
ostatní plocha, v k.ú. Kokory, kdy se má jedna o propachtování části pozemku
o výměře 281 m2 (viz níže snímek katastrální mapy s vyznačenou částí pozemku
označenou jako díl „C“), p. Bc. Adamovi Weiserovi, nar. 13.2.1993, trvalý pobyt
Kokory č.e. 40, 751 05 Kokory, na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 281,Kč, to je 1,- Kč/m2/rok.
Důvodem propachtování je rozšíření zázemí budovy č.e. 40, která se nachází na a je
i součástí pozemku p.č. St. 444, v k.ú. Kokory, jež je ve vlastnictví pana Bc. Adama
Weisera. Na propachtované části pozemku má vzniknout ovocný sad.
Podměty a připomínky k tomuto záměru obce se přijímají do 7.3.2021 na obecním
úřadě.
Ing. Jana Habáňová
starostka Obce Kokor
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Záměr byl vyvěšen na úřední a elektronické desce OÚ Kokory dne 18.2.2021
Záměr byl sejmut z úřední a elektronické desce OÚ Kokory dne 8.3.2021
2

