
1 

 

Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  05           dne 17.02.2020                          OISM052010R 

Propachtování pozemkových parcel, v k.ú. Něžovice – ukončení záměru 

 
 

Důvodová zpráva:  

 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parc. č. 1955 o výměře 1068 m2, pozemkové parc. 

č. 1956 o výměře 3129 m2, pozemkové parc. č. 1957 o výměře 4089 m2, pozemkové parc. č. 

2045/3 o výměře 1471 m2, pozemkové parc. č. 2050/24 o výměře 288 m2, pozemkové parc. č. 

2050/30 o výměře 3935 m2, pozemkové parc. č.2050/37 o výměře 1248 m2, pozemkové                 

parc. č. 2050/38 o výměře 5301 m2, pozemkové parc. č.2050/39 o výměře  2681 m2, pozemkové 

parc. č.2882/13 o výměře 164 m2, pozemkové parc. č. 2048 o výměře 1745m2, pozemkové parc. 

č. 2061/1 o výměře 21751 m2 a část pozemkové parc. č. 2857  o výměře 1200 m2, v k. ú. 

Něžovice. 

O tyto pozemky projevil v  roce 2019 zájem zemědělský podnikatel, se záměrem propojit je              

s pozemky užívanými jako pastviny. V žádosti uvádí, že by rád učinil nabídku, která by pro 

město byla zajímavá.  Žádost byla dne 14.10.2019 předložena na jednání Rady města Milevska. 

Rada města usnesením č. 335/19 rozhodla o této možnosti jednat se stávajícím pachtýřem 

pozemků Zemědělským družstvem Hrejkovice. Zemědělské družstvo Hrejkovice na základě 

dohody uvolnilo výše uvedené pozemky a dodatkem č. 11 nájemní smlouvy, byly pozemky 

k 01.01.2020 Zemědělskému družstvu z nájemní smlouvy vyjmuty. 

Celková výměra pozemků činí 48.070 m2, tj. 4,807 ha. 

Po projednání v Radě města Milevska dne 06.01.2020 byl usnesením č. 08/20 vyhlášen záměr 

na propachtování výše uvedených pozemkových parcel. Záměr byl zveřejněn na úřední desce 

a elektronické úřední desce dne 10.01.2020 a sejmut byl dne 27.01.2020. 

Na vyhlášený záměr byla Odboru investic a správy majetku doručena jedna nabídka,                       

a to nabídka zemědělského podnikatele. 

Nabídka pachtovného je ve výši 5.100 Kč/ha/rok, tj. celkem 24.516 Kč/rok. 

Původní výše pachtovného činila 3.000 Kč/ha/rok, tj. celkem 14.421 Kč/rok. 

___________________________________________________________________________  

Vypracovala, dne: Kateřina Schorníková, 10.02.2020 

 

 

 


