Obec Otaslavice
Otaslavice 343, PSČ 798 06
IČ: 00288586
tel. 582370721
fax 582372240
e-mail:starosta@otaslavice.cz
Bank.spoj. č.ú. 2423701/0100
Dat.schránka:rcnbb6f

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo obce Otaslavice svým usnesením č. 9/2015 ze dne 16.12.2015 vyhlašuje záměr:
Prodej pozemků p.č. 978, 979, 984, 985/1, 985/2, 985/3, 986 v k.ú. Otaslavice, určených
pro výstavbu rodinných domů včetně jejich příslušenství, dle podmínek uvedených ve
smlouvě kupní, příloha č.1. tohoto oznámení.
a) Tyto pozemky jsou zaměřeny geometrickým plánem, který pozemkům přidělil
nové parcelní číslo a určil přesnou výměru, příloha č.2. tohoto oznámení.
b) Minimální kupní cena pozemku je stanovena na 800 Kč za 1m2.
c) Každý jednotlivý pozemek je určen k výstavbě jednoho rodinného domu.
Na hranici jednotlivých pozemků jsou přivedeny inženýrské sítě vodovod,
plynovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, koridor pro přípojku NN.
d) Na tyto pozemky byl zpracován znalecký posudek č.38 – 3554/2015 o ceně
nemovité věci – stanovení obvyklé ceny za 1m2 plochy pozemků parc. čísla 978,
979, 984, 985/1, 985/2, 985/3 a 986, vše v obci a katastrálním území Otaslavice.
K tomuto záměru mohou občané předložit své nabídky, dle stanovených podmínek, které
jsou součástí tohoto oznámení. Vyjádřit a předložit své připomínky dle §39 zák.č.128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Cenové nabídky a případné připomínky je možné podávat do 30.3.2016 do 17:00 hod. na
Obecní úřad Otaslavice, Otaslavice 343.

Lhůta pro podání nabídek:
Datum:
30.3.2016
Hodina:
17:00
Adresa pro podání nabídek:
Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06
Způsob podání nabídky:
Nabídku je nutné podat 1x v listinné podobě v originále, v českém jazyce, v řádně zapečetěné
obálce, opatřené identifikačními údaji uchazeče a viditelně označeným nápisem:
NEOTVÍRAT
PRODEJ POZEMKŮ CIHELNA
ČÍSLO POZEMKU-

Nabídku lze doručit do sídla zadavatele poštou, nebo osobně. V případě osobního doručení
v úředních hodinách: Pondělí a středa 7:30 – 17:00, úterý a čtvrtek 7:30 – 15:00,
pátek 7:30 – 12:00 hod.
Na každý pozemek musí být samostatná nabídka.
Každá nabídka musí obsahovat parcelní číslo a nabídnutou cenu, která musí být uvedena
číselně i slovně v Kč, za 1m2 přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má
přednost slovní hodnota, podpis uchazeče.

Hodnocení nabídek:
-Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise ve středu 30.3.2016 v 17:00 hod.
-Nabídky podané po termínu, nebo neúplné budou ze soutěže vyřazeny.
-V hodnocení vítězí nejvyšší podaná nabídka ceny za m2 na jednotlivý pozemek.
-Při stejné nabídnuté ceně za m2 rozhoduje termín podání nabídky.
-V případě odstoupení vítězného uchazeče, vítězí druhá nejvýhodnější nabídka.
Závěrečná ustanovení:
-Obec Otaslavice si vyhrazuje právo zrušit záměr bez udání důvodu a dále odmítnout všechny
předložené nabídky, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany.
Obsah výše uvedeného oznámení je zveřejněn po dobu jeho vyvěšení na úřední desce
Obecního úřadu Otaslavice i způsobem umožňující dálkový přístup.( www.Otaslavice.cz)

Kontaktní adresa:
Obecní úřad Otaslavice
Otaslavice 343
798 06
Tel: 582370721

Vyvěšeno dne:

Marek Hýbl
starosta obce Otaslavice

Sňato dne:

