Zemědělské Družstvo Dřevohostice
Sídlo : Dřevohostice , Lapač 450 , 751 14 Dřevohostice , DIČ : CZ149098
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl DrXXI ,

Sdělení vlastníkům půdy v hospodářském obvodu ZD Dřevohostice
S odstupem jednoho roku si dovoluji opět oslovit jménem Zemědělského družstva
Dřevohostice vlastníky zemědělských pozemků, které ZD Dřevohostice
obhospodařuje.
ZD Dřevohostice má i nadále zájem o dlouhodobý pronájem pozemků k
zemědělskému obhospodařování na základě dlouhodobých smluv o nájmu (pachtu).
S vědomím, že zemědělská půda je jako základní výrobní prostředek k naší
hospodářské činnosti nepostradatelná, chceme podpořit i Váš zájem družstvu Vaše
pozemky i nadále pronajímat.
Představenstvo Zemědělského družstva Dřevohostice za tím účelem rozhodlo
opětovně zvýšit nájemné (pachtovné) za pronajaté pozemky, a to již za rok 2014,
o další 0,25% z úřední ceny půdy ( tedy v průměru o cca 250 Kč/ha ).
Dle jednotlivých kat. území bude tedy nájemné za 1 hektar pronajaté půdy činit :
k.ú. Bezuchov

2728 Kč

k.ú Blazice

2568 Kč

k.ú Domaželice

3088 Kč

k.ú. Dřevohostice

3066 Kč

k.ú. Křtomil

2645 Kč

k.ú. Lipová

2665 Kč

k.ú. Nahošovice

2480 Kč

k.ú. Oprostovice

1952 Kč

k.ú. Prusinovice

1939 Kč

k.ú. Radkova Lhota

3231 Kč

k.ú. Radkovy

3228 Kč

k.ú. Rychlov

2112 Kč

k.ú. Turovice

2973 Kč

Nájemné bude vyplaceno v obvyklém termínu, tedy v listopadu a v prosinci 2014.
Je samozřejmostí , že letos vyplácené zvýšené nájemné (pachtovné ) je zavazující pro
ZD Dřevohostice k výplatě i pro příští rok .

I do budoucna má ZD Dřevohostice zájem upravovat – zvyšovat nájemné
(pachtovné) za půdu a udržet si Vaši přízeň, je to však odvislé od výnosnosti
zemědělského podnikání .
Pokud chceme provozovat naší zemědělskou činnost s dlouholetou perspektivou,
se zájmem o udržení a zlepšení půdní úrodnosti a krajiny, provozuschopnosti strojů
a zařízení, údržbou budov potřebných pro výrobu, nelze vyplácet nereálné nájemné
za půdu.
V Dřevohosticích 3.9.2014
ing. Vladimír Lapáček
předseda ZD Dřevohostice

