Záměr obce prodat pozemek v jejím
vlastnictví
Obec Skuhrov
Obecní úřad Skuhrov
Č.j.: 3/2017
Skuhrov, 2.10.2017
Obec Skuhrov zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
ZÁMĚR
PRODAT STAVEBNÍ POZEMKY

Pozemek č.
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č.parcelní
165/2
165/3
165/4
165/5
165/6
165/7
165/8
164/2
164/4
164/5
164/6

výměra v m2
1456
731
913
804
833
798
764
773
810
847
938

Cena za 1m2
399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,-

Přílohou tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy s vyznačením zde uvedených pozemků.

Podmínky prodeje:
1. Při výstavbě RD dodržet podmínky pravomocného ÚR o umístění staveb.
2. Zavázat se k termínu dokončení stavby do 5 let od podpisu kupní smlouvy + přihlásit se v obci
k trvalému pobytu.

3. Ve smlouvě bude zřízeno předkupní právo na pozemek ve prospěch obce.
4. Splatnost kupní ceny bude 60 dnů od podpisu kupní smlouvy.
5. Cena za pozemek je včetně 21% DPH.
Zájemcem o stavební parcelu může být:
Jednotlivá fyzická osoba, manželé, fyzické osoby žijící ve společné
domácnosti (druh, družka).

V písemné žádosti uveďte čitelně jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum
narození a telefonický kontakt.
V žádosti, kterou lze doručit osobně, poštou nebo emailem, uveďte konkrétní
pozemek, o který máte zájem.
O prodeji pozemku rozhoduje pořadí došlých žádostí s tím, že bude upřednostněn
zájemce s trvalým pobytem ve Skuhrově.

Podle § 85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podléhá rozhodnutí o prodeji a schválení kupní smlouvy s konkrétním zájemcem schválení zastupitelstvem obce.

Kupní smlouva bude uložena u prodávajícího a podána na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 10 dnů po zaplacení celé kupní ceny.

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty panem starostou Jamborem , tel. 721294223,
nebo emailem : o.skuhrov@tiscali.cz.

Jaroslav Jambor, starosta v.r.
Vyvěšeno na úřední desce dne 2.10.2017
Sejmuto z úřední desky dne 18.10.2017

