obec Korouhev
Korouhev 234
569 93
Tel: 461 728 128
e-mail: obec.korouhev@email.cz

OZNÁMENÍ OBCE KOROUHEV O ZÁMĚRU
NAKLÁDAT SE SVÝM NEMOVITÝM MAJETKEM
Obec Korouhev, IČ: 276 855 (dále jen „obec“), o z n a m u j e ve smyslu § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že je nabídnut
k prodeji
pozemek parcelní číslo 474/1 o výměře 2330 m2, zahrada
katastrální mapa:

ve vlastnictví obce Korouhev v katastrálním území Korouhev vedený na LV č. 10001
u KÚ pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, jako stavební parcela.
Informace o technickém stavu pozemku
- Pozemek je bez základní technické vybavenosti. Krajem pozemku je veden hlavní
vodovodní řád.
- Část pozemku je podmáčena a nad touto částí pozemku vedou dráty vysokého
elektrického napětí.
- Část pozemku je ve svahu.
Podmínky prodeje
- Obec nabízí tuto parcelu jako stavební za kupní cenu 100Kč/m2.

- Nabídky s nižší nebo vyšší cenou budou vyřazeny.
- Obec nabízí tuto parcelu za cenu nižší, než je v místě a čase obvyklé, a to za
100Kč/m2; důvodem je podpora bytové výstavby v obci, a podmínkou souhlas
budoucích kupujících s navrhovanými podmínkami obce tak, jak jsou
specifikovány v tomto záměru
- Splatnost kupní ceny bude nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy s
tím, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude proveden
až do 7 dnů po její úhradě. Splatností se rozumí připsání ceny na účet obce
uvedený v kupní smlouvě. V případě, že kupní cena nebude v daném termínu
uhrazena, může obec od kupní smlouvy odstoupit
- Obec si vyhrazuje právo na zřízení bezúplatného věcného břemene: Vjezdu a
vstupu na pozemek za účelem instalace, údržby a oprav inženýrských sítí.
- Kupující se smluvně zaváže, že nejpozději do dvou let ode dne podpisu kupní
smlouvy podá místně příslušnému stavebnímu úřadu žádost o společné
povolení nebo společný souhlas na výstavbu rodinného domu na předmětném
pozemku. Pro případ porušení této podmínky bude v kupní smlouvě zakotveno
právo obce od uzavřené smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné doručením
odstoupení druhé smluvní straně, popř. dnem, kdy bylo převzetí zásilky
bezdůvodně odmítnuto.
- Dále bude v kupní smlouvě zakotvena podmínka do pěti let ode dne podpisu
kupní smlouvy zažádat o přidělení čísla popisného (dle platného stavebního
zákona); v případě nesplnění této podmínky může obec od smlouvy buď
odstoupit, nebo uplatnit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. Zastupitelstvo obce
může z důvodů hodných zřetele rozhodnout, že smluvní pokuta bude snížena nebo
nebude obcí uplatněna.
- Kupující se dále ve smlouvě zaváže, že nepřevede (nezcizí) vlastnické právo k
pozemku na třetí osobu po dobu 6 let ode dne převodu vlastnického práva.
- Obec si vyhrazuje právo pozemek přes existující projev zájmu bez uvedení důvodu
neprodat, a zveřejnit v budoucnu opětovný záměr.
- Obec si vyhrazuje právo zveřejněný záměr bez uvedení důvodu zrušit jako celek,
a opět jej zveřejnit. V tomto případě se může nový záměr obsahově od tohoto
záměru lišit, a to včetně výše požadované kupní ceny.
Ostatní
Obec deklaruje v zájmu předvídatelnosti a transparentnosti procesu výběru, že bude v
rozhodování, komu danou nemovitost prodat, preferovat:
- fyzické osoby se vztahem k obci
- osoby nemající vlastní bydlení
- osoby, které nejsou vůči obci v pozici dlužníka
- osoby nemající na území obce ve vlastnictví jinou nemovitost stejného určení

O výběru kupujícího rozhodne zastupitelstvo obce.
Podání nabídek
- Nabídky podávají zájemci na předepsaném formuláři, který je součástí
zveřejněného záměru, a který je umístěn na webových stránkách obce. Důvodem
tohoto postupu je obsahová úplnost a obsahová rovnocennost nabídek. V
případě zájmu manželů nebo partnerů musí nabídku podat a podepsat oba zájemci
(viz obsah nabídkového formuláře).
- V případě podání nabídky nikoli na daném formuláři, ale obsahující veškeré údaje
jím požadované, bude nabídka přijata; obdobně obec může k doplnění nabídky
zájemce vyzvat s tím, že nebude-li nabídka ve stanovené lhůtě doplněna, může být
z procesu prodeje vyřazena
- Zájemci mohou podávat nabídky na Obecní úřad Korouhev, Korouhev 234, 569
93 v pondělí a ve středu 8 – 12 a 13 – 17 hodin, v ostatní dny podle přítomnosti
pracovníků, nebo elektronicky na obec.korouhev@email.cz jako barevnou
fotografii nebo scan vyplněného a podepsaného přiloženého formuláře a to
nejpozději do 2. 6. 2021 do 16h
K později podaným nebo doručeným nabídkám se nepřihlíží a budou vyřazeny z
rozhodování; zmeškání lhůty nelze z důvodu zachování rovnosti zájemců prominout.
Informace o výše uvedeném pozemku obdržíte na Obecním úřadě Korouhev,
Korouhev 234, 569 93 a to v pondělí a ve středu 8 – 12 a 13 – 17 hodin.

Ladislav Filipi
starosta obce Korouhev
V Korouhvi dne 14. 5.2021
Vyvěšeno na úřední desku:
Sejmuto z úřední desky:

14. 5. 2021
2. 6. 2021

FORMULÁŘ FYZICKÉ OSOBY
PROJEV ZÁJMU O ZAKOUPENÍ NEMOVITOSTI
obec Korouhev
IČ: 00276855

se sídlem Obecní úřad Korouhev, Korouhev 234, 569 93

Nabídka – zájem o zakoupení pozemku
parcelní číslo 474/1 o výměře 2330m2,
v k.ú. a obci Korouhev, zahrada, vedený na LV číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy.
1.
Titul, jméno a příjmení zájemce/zájemců

2.
1.

Adresa trvalého bydliště zájemce/zájemců

Pozemek bych/bychom koupil/i jako
Akceptujeme kupní cenu
Seznámili jsme se s obsahem záměru obce a
souhlasíme s jeho podmínkami
Ostatní, co chceme obci sdělit

Kontakt (email, telefon)

Datum

Vlastnoruční podpis zájemce/zájemců

EVIDENCE OBCE
Nabídka byla doručena dne:
Podpis pracovníka obce:

2.
a) Fyzická osoba
b) Manželé (do SJM – společné jmění manželů)
c) Dvě fyzické osoby do podílového spoluvlastnictví
1/2
100,-Kč/m2 pozemku
ANO

FORMULÁŘ PRÁVNICKÉ OSOBY
PROJEV ZÁJMU O ZAKOUPENÍ NEMOVITOSTI
obec Korouhev
IČ: 00276855

se sídlem Obecní úřad Korouhev, Korouhev 234, 569 93

Nabídka – zájem o zakoupení pozemku
parcelní číslo 474/1 o výměře 2330m2,
v k.ú. a obci Korouhev, zahrada, vedený na LV číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy.
Název právnické osoby
IČ:
DIČ:
Sídlo:

Osoby oprávněné za PO jednat
Akceptujeme kupní cenu
Seznámili jsme se s obsahem záměru obce a
souhlasíme s jeho podmínkami
Ostatní, co chceme obci sdělit

Kontakt (email, telefon)
Datum
Podpisy oprávněných zástupců zájemce

EVIDENCE OBCE
Nabídka byla doručena dne:
Podpis pracovníka obce:

100,-Kč/m2 pozemku
ANO

