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 8/1/2019
ze dne 28. 3. 2019

k žádostem o odprodeje částí pozemků
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,

I.

Schvaluje

návrh záměrů na prodej částí pozemků a jejich zveřejnění, které jsou přílohou 1až 3
tohoto usnesení a to:
1) záměr k parc. číslo, kat. území: 114/3, k.ú. Brnky; plocha k prodeji: 1m2; druh
pozemku: ostatní plochy; způsob využití: ostatní komunikace; minimální
prodejní cena: 465 Kč/m2; který je přílohou č. 1 tohoto usnesení;
2) záměr k parc. číslo, kat. území: 240/1, k.ú. Zdiby; plocha k prodeji: 8m2; druh
pozemku: ostatní plocha; způsob využití: ostatní komunikace; minimální
prodejní cena: 465 Kč/m2; který je přílohou č. 2 tohoto usnesení;
3) záměr k parc. číslo, kat. území: 53/12, k.ú. Zdiby; plocha k prodeji: 19 m2; druh
pozemku: zahrada; minimální prodejní cena: 1727 Kč/m2; který je přílohou č.
3 tohoto usnesení;

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 města o
konkrétním kupujícím.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

Rada obce Zdiby

Projednáno:

Rada Obce Zdiby na jednání dne 1. 3. 2019, usn. č. 27/6/2019

Provede:

Přílohy:

Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka

č. 1 - záměr k pozemku 114/3, k.ú. Brnky
č. 2 – záměr k pozemku 240/1, k.ú. Zdiby

č. 3 – záměr k pozemku 53/12, k.ú. Zdiby

usnesení RO ze dne 1. 3. 2019 č. 27/6/2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 27/6/2019
Obci Zdiby byly doručeny tři samostatné žádosti o odprodeje částí pozemků dle níže uvedené
tabulky. Důvodem podání těchto žádostí byla revize stavu záznamů v katastru nemovitostí,
která odhalila nesoulad mezi stavem zapsaným v katastru nemovitostí a skutečností.
Cenové rozpětí bylo zjištěné z cenové mapy v obci Zdiby z prodejů obdobných nemovitostí za
období posledních 24 měsíců, přičemž činí pro ostatní plochy – ostatní komunikace
465 - 700 Kč a pro zahradu 1727 - 4640 Kč.

parc.
číslo

katastrální
území

plocha (m2) stav dle katastru nemovitostí
druh pozemku obce - způsob využití
k prodeji

skutečný stav

114/3

Brnky

1

ostatní plochy - ostatní komunikace

garáž na obecní
komunikaci

240/1

Zdiby

8

ostatní plochy - ostatní komunikace

RD na obecní
komunikaci

53/12

Zdiby

19

zahrada

RD na pozemku
obce - zahrada

Vyřešení podaných žádostí přispěje k odstranění nesouladu konstatovaného Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha – východ.
Uvedeným způsobem bude odstraněna současná právní nejistota žadatelů, užívajících
dotčené části pozemků.
Příloha důvodové zprávy: návrh záměru
Důvodová zpráva je pro jednání zastupitelstva totožná

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Rada obce Zdiby projednala a rozhodla na své 5. schůzi, konané dne 1/3/2019 o zveřejnění záměru
prodeje nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Prahu – Východ na LV 10001 pro obec
Zdiby takto :
parc. číslo, kat. území

114/3, k.ú. Brnky

plocha (m2) k prodeji

1

Druh pozemku / způsob
využití

ostatní plochy / ostatní komunikace

současný stav využití

garáž na obecní komunikaci

minimální prodejní cena

465 Kč/m2

Vyznačení plochy k prodeji je přílohou tohoto záměru.
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.
Případné informace podá obecní úřad.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Vyvěšeno dne : ………….
(včetně zveřejnění na úřední desce)
Sejmuto dne : ………..

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Rada obce Zdiby projednala a rozhodla na své 5. schůzi, konané dne 1/3/2019 o zveřejnění záměru
prodeje nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Prahu – Východ na LV 10001 pro obec
Zdiby takto :
parc. číslo, kat. území

240/1, k.ú. Zdiby

plocha (m2) k prodeji

8

druh pozemku / způsob
využití

ostatní plocha / ostatní komunikace

současný stav využití

RD na obecní komunikaci

minimální prodejní cena

465 Kč/m2

Vyznačení plochy k prodeji je přílohou tohoto záměru.
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.
Případné informace podá obecní úřad.
JUDr. Eva Slavíková v. r

starostka obce Zdiby
Vyvěšeno dne : ………….
(včetně zveřejnění na úřední desce)
Sejmuto dne : ………..

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Rada obce Zdiby projednala a rozhodla na své 5. schůzi, konané dne 1/3/2019 o zveřejnění záměru
prodeje nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Prahu – Východ na LV 10001 pro obec
Zdiby takto :
parc. číslo, kat. území

53/12, k.ú. Zdiby

plocha (m2) k prodeji

19

druh pozemku

zahrada

současný stav využití

RD na obecní komunikaci

minimální prodejní cena

1727 Kč/m2

Vyznačení plochy k prodeji je přílohou tohoto záměru.
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.
Případné informace podá obecní úřad.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
Vyvěšeno dne : ………….
(včetně zveřejnění na úřední desce)
Sejmuto dne : ………..

starostka obce Zdiby

Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 27/6/2019
ze dne 1. 3. 2019

k žádostem o odprodeje částí pozemků
Rada obce Zdiby tímto,

I.

Schvaluje

návrh záměrů na prodej částí pozemků dle důvodové zprávy, který je přílohou
tohoto usnesení;

II. Navrhuje

1. zastupitelstvu obce Zdiby schválit záměr prodeje částí pozemků dle bodu č. I
tohoto usnesení;
2. zastupitelstvu obce Zdiby stanovit prodejní cenu ve spodní hranici cenového
rozpětí dle důvodové zprávy;

III. Rozhoduje

že, toto usnesení se všemi přílohami je do rozhodnutí zastupitelstva obce Zdiby
neveřejné z důvodu, že spolu s uvedenými údaji a informacemi slouží jako podklad
pro budoucí rozhodnutí orgánu obce – zastupitelstva obce Zdiby;

IV. Ukládá

2. místostarostce obce zpracovat a předložit návrhy jednotlivých záměrů dle bodu I.
ke schválení zastupitelstvem obce.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka

Přílohy:

Seznam záměrů prodeje pozemků k datu 28/2/2019

Provede:

Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 27/6/2019
Obci Zdiby byly doručeny tři samostatné žádosti o odprodeje částí pozemků dle níže uvedené
tabulky. Důvodem podání těchto žádostí byla revize stavu záznamů v katastru nemovitostí,
která odhalila nesoulad mezi stavem zapsaným v katastru nemovitostí a skutečností.
Cenové rozpětí bylo zjištěné z cenové mapy v obci Zdiby z prodejů obdobných nemovitostí za
období posledních 24 měsíců, přičemž činí pro ostatní plochy – ostatní komunikace
465 - 700 Kč a pro zahradu 1727 - 4640 Kč.

parc.
číslo

katastrální
území

plocha (m2) stav dle katastru nemovitostí
k prodeji
druh pozemku obce - způsob využití

skutečný stav

114/3

Brnky

1

ostatní plochy - ostatní komunikace

garáž na obecní
komunikaci

240/1

Zdiby

8

ostatní plochy - ostatní komunikace

RD na obecní
komunikaci

53/12

Zdiby

19

zahrada

RD na pozemku
obce - zahrada

Vyřešení podaných žádostí přispěje k odstranění nesouladu konstatovaného Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha – východ.
Uvedeným způsobem bude odstraněna současná právní nejistota žadatelů, užívajících
dotčené části pozemků.
Příloha důvodové zprávy: návrh záměru

Ve Zdibech dne 22/2/2019

Věc: Záměr obce – prodej části pozemku 114/3, k.ú. Brnky, obec Zdiby

Vážení,
Obec Zdiby tímto oznamuje záměr prodat část pozemku č. 114/3 k.ú. Brnky, obec Zdiby, zapsaném
v Katastru nemovitostí pro Prahu-východ na LV č. 10001 vedeného jako druh pozemku ostatní plocha,
využití pozemku ostatní komunikace, ve výměře 1 m2.
Minimální cena pozemku je stanovena ……………
Nabídka zájemce musí obsahovat:
a)
identifikaci žadatele
u právnické osoby v souladu s aktuálně platným výpisem z obchodního rejstříku,
u fyzické osoby datum narození, jméno a adresu trvalého bydliště v souladu s údaji
v občanském průkazu,
b)
nabídková cena za prodej pozemku,
c)
prohlášení zájemce, že uhradí náklady spojené se změnou majitele pozemku (daň z nabytí
nemovitých věcí, vklad do KN, geometrické zaměření)
Své nabídky zasílejte v řádně zalepené obálce nebo osobně předejte do podatelny OÚ Zdiby tak, aby byly
doručeny nejpozději do ……………. do 15 hodin na adresu Obecního úřadu Zdiby, Průběžná 74, 250 66 Zdiby.
Na obálku uveďte „prodej pozemku parc. č. ….., k.ú. …… “.
Na nabídky došlé po tomto datu nebude brán zřetel. Obec Zdiby si vyhrazuje právo od tohoto záměru
odstoupit.
S pozdravem,
Ing. Kateřina Kolářová
místostarostka obce Zdiby

OBEC ZDIBY
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Tel.: +420 284 890 218
katerina.kolarova@obeczdiby.cz
www.obeczdiby.cz

