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Zámér Obce Dřítečo prodeji pozemku ve vlastnictví obce
Zastupitelswo Obce Dřítečpodle § 39 odst, 7 zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), se
usneslo vyhlásit tento záměr o prodeji nemovitosti ve vlastnictví obce Dříteča to na svém zasedání
dne

27

.IL2017 dle usnesení č. 612017 a to konkrétně

pozemku č. 1025/10 o qýměře 82m2,jenž nově vzniká oddělením od stávajícího pozemku č. parc.
l025l1(ostatní plocha) ve vlastnictví Obce Dříteč, zapsaného na LV č. 1000l vedeném Katastrálním
úřadem pro Pardubic\ý kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro k.ú. Dříteč,obec Dříteě.

Pozemek ě. parc, 1025110 byl zaměřen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku é,552-748/2017

ze dne L5,II.20I7, bude převeden za cenu za cenu oblyklou stanovenou znaleckým posudkem

č.

|09l20I7 ze dne Z3.L1.20|7, vyhotoveným soudní znalkyni Ing. Kateřinou Skladanovou, tj. za cenu
100,- Kč/m2.

Podmínkou uzavřeni kupní smlouvy se zájemcem o pozemek č. parc, I025lI0 je to, že zájemce uhradí

veškerénáklady spojené s převodem pozemku (tj. znaleck} posudek, geometric§ý plán, správní
poplatek zapodání návrhu na vklad do katastru nemovitostí) a dále se v kupní smlouvě zaváže, že éást
nově vznikajícíhopozemku č. parc. 1025lI0 o velikosti cca 5 m2 převede vlastníkovi sousedního

pozemku ě. parc. st. 51/3 vk.ú. Dříteč a to nejpozději do 6 měsíců od provedení vkladu jeho
vlastnického práva k pozemku č, parc. l025ll0, pokud o to uvedený vlastník pozemku č. parc. st. 51/3
v uvedené lhůtě projeví písemný závazný zájem a uhradí veškeré náklady s tím spojené.

Výše zmiňovaný geometrický p|án, znalecký posudek a plánek ěásti pozemku, kteý bude v budoucnu
převeden za předpokladu splnění podmínek dle věty předchéaejicí, jsou k nahlédnuti v úředních
hodinách obecního úřadu obce Dříteč.
Zájemci se mohou k tomuto záméruvyjádřit a předložit své nabídky ve lhůtě 15 dní.

Mgr. Jana

Radilová

místostarosta obce
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