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Obecni úřad Obora

Obora 199

33151 Káznějov
K rukám pana starosty
V Plzni dne 11. 6. 2020

Váženy pane starosto,

Vzastoiipení pana V

a s odvoláním na zákon č.

106/1999 Sb. v platném znění (o svobodném přístiipu k informacím) Vás žádám o následiijící
informace.

7. Které osoby byly přítomny jednání dne 26. 2. 2020 při otevírání obálek
s nabídkami na získání pachtit polností, uvolněných Iv
, zda jednatel
firmy M + A bio s.r.o. Obora či jiná osoba s předloženou a ověřenou plnou mocí
k zastupování.

2. Zda byl do nově uzavřené pachtovní smloiivy, jejímž předmětem byly pozemky,
uvolněny Ivetou Růžkovou, zahrnut závazek úhrady nedokončené výroby
předchozím pachtýřem, tedy Ivetou Růžkovou a proč nebyl v souladu správními
předpisy uzavřen pacht k l. 10. 2020, kdy i podle platné právní úpravy končí
zemědělsky hospodářský rok.

Za Vaši promptní odpověď předem děkuji.
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Příloha : kopie plné moci
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17, Června 2 020

Věc^ Podáni informací podte zákona c. 106/1999 Sb.
K Vaši žádosti:

ad 1) Přítomni při otevfrání obálek dne 26. 02. 2020 byli členové komise

ve složení
Josef SkJen

nevyužita svého práva a otevírání obálek se nezúčastnila.

ad 2) V no:vé pachtovní smiouvé se nový pachtýř ( spoi. M + A Bio s.r.o.
Obora č. 110) zavázal uhradit ízv. nedotonóenou výrobu k 31. 12, 2:019
pfedchozlmu pachtýn (paní Růžková Obora 6, 207) a pfevzal

závazek za úhradu pachtu za období od 1. 10. 2019 do 31.12.2019.
Aby byí pacht s Ivet
končen k 1. 10.2020,
museta by podat výpověď z pachtu k 1. 10. 2019. Paní
a výpověď smlouvy o pachtu k 31. 12. 2019. Tuto

schválilo zastupitetetvo cíne 16. 01. 2020 usnesením č. 2^20 jako
ukonéení pachtu dohodou.

Za o:bec starosta Josef Kubík

Obec Qbora, Oí»ra: Í 98. 331 81

V tel,. +4,g0 373

