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Zveřejnění záměru o prodeji pozemku

obec Štábtovice
Štáblovice č.p. t66,747 82 Štábtovice, lČ oosgs++g

dle ust. § 39 odstavce č. 1) zákona č, t28l2000 Sb. o obcích v platném znění, zveřejňuje:

záměr obce prodat níže uvedenou nemovitost formou v,úběrového řízení
(obálkovou metodou):

Předmět prodeie:

Pozemek p.č.625169, druh pozemku orná půda v k.ú.Štáblovice o celkové výměře !O32 m2,

dále jen ,,Předmět prodeje". Uvedená výměra pozemku je dle stávajícího stavu, zapsaného
v Katastru nemovitostí. Přílohou č.1 tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy se
znázorněním Předmětu prodeje.

prodeiní cena:

o prodejní cena bude stanovena smluvně (dle nabídky účastníka), přičemž minimální
nabídka prodejní ceny je 968,-Kčlza m2vč. DPH, tj. celkem 998.976r- Kč vč. DPH'
schválená Zastupitelstvem obce Štáblovice, usnesením č.I4l2021 ze dne2l.6.202l.

obálkového řízení:

. Úěastník musí v termínu do 26.7.2021 do 15:00 hod. doručit písemnou nabídku v
uzavíené obálce na adresu: Obecní úřad Štáblovice, č.p. t66,747 8Z Štáblovice nebo

eo,dut osobně na Obecním úřad tamtéž, s oznaěením'ú NEOTVIRAT - OBALKOVE
ŘÍznNÍ, pRoDEJ POZEMKU r.Č. ezsrc9". obecní uŤad, na tuto obálku vyznaěí
datum a hodinu přijetí obálky. Na požádaní bude úěastníkovi vyhotoveno potvrzení o
doručení obálkys nabídkou (datum a čas).

o Nabídka musí být v souladu se Směrnicí ě.3l202I Pro prodej majetku ve vlastnictví
obce Štáblovice obálkovou metodou, která je nedílnou součástí tohoto záméru v
PŤíIoze ě.2.



otevírání obálek. whodnocení a vrýsledkv řízení:

Otevírání obálek a jejich vyhodnocení bude uskutečněno dne 26.7.2O2í. v 16:00 hod.

VYhodnocení doruČených nabídek provádí 3-členná Komise, schvátená Zastupitelstvem obce
Štáblovice. Pro hodnocení nabídek je rozhodná výše nabídkové ceny v Kč s DPH.

U otevírání obálek jsou oprávněni b,it přítomnivšichni zájemci, kteří podali nabídku.

výsledky prodeje obecního majetku schvaluje obecní zastupitelstvo.

Prodej Předmětu prodeje podléhá, dle zákona č. L28l2ooo sb., o obcích v platném znění,
schválení Zastupitelstvem obce Štáblovice a bude realizován dle příslušných právních
předpisŮ a Směrnicí č.3l2O21, ,,Pro prodej majetku ve vlastnictví obce Štáblovice
obáIkovou metodou".

Obec Štábtovice si vyhrazuje právo toto vrýběrové řízení kdykoliv zrušit, příp. změnit či
doplnit. ÚČastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí
v tomto uýběrovém řízení.

Přílohv:

Č.t: Nákres pozemku v katastrální mapě

Č.2: Směrnice Č.3/2021 Pro prodej majetku ve vlastnictví obce obálkovou metodou
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. Tel. +420 733 617 333. email: urad@obecstablovice.cz
. www.obecstablovice.cz . Ič: 00635448


