Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 28/2/2019
ze dne 27. 6. 2019

k záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 105/62, k.ú. Přemyšlení
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,

I.

Schvaluje
přiložený záměr prodeje pozemku parc. číslo 105/62, k.ú. Přemyšlení; plocha
k prodeji: 93 m2; druh pozemku: zahrada; prodejní cena minimálně 1727 Kč/m2.

II. Stanoví
další podmínky prodeje, a to:
1) že, vzniklé náklady související s prodejem hradí kupující (daň z nabytí
nemovitých věcí, znalečné, geometrický plán, vklad do KN);
2) splatnost kupní ceny do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva obce o
konkrétním kupujícím.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Projednáno:
Přílohy:

Rada obce Zdiby
Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka
Rada Obce Zdiby na jednání dne 17. 6. 2019, usn. č. 61/10/2019
ZVEŘEJNĚNÝ ZÁMĚR PRODEJE

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Obec Zdiby tímto na základě žádosti zveřejňuje záměr prodeje nemovitých věcí zapsaných u
Katastrálního úřadu pro Prahu – Východ na LV 10001 pro obec Zdiby takto:
parc. číslo, kat. území
plocha (m2) k prodeji

105/62, k.ú. Přemyšlení
93 m2

Druh pozemku / způsob
využití

zahrada

současný stav využití

mez

minimální prodejní cena

1.727,- Kč/m2

Náklady související s prodejem nese kupující (daň z nabytí nemovitých věcí, znalečné, geometrický
plán, vklad do KN).
Podmínky prodeje:
- splatnost kupní ceny do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva obce o konkrétním
kupujícím.
V době zveřejnění tohoto záměru prodeje nemovitých věcí se zájemci mohou vyjádřit a předložit svou
nabídku, která musí minimálně obsahovat:
-

přesnou identifikaci zájemce,
označení předmětu žádosti a účel koupě,
návrh nabídkové ceny pevnou částkou v Kč,
prohlášení kupujícího o závazku k úhradě vzniklých nákladů.

Obec Zdiby si vyhrazuje právo záměr do uzavření kupní smlouvy zrušit.
Doba zveřejnění záměru: 15 dnů.
Případné informace podá obecní úřad.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Vyvěšeno dne : ………….
(včetně zveřejnění na úřední desce)
Sejmuto dne : ………..

