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Zámér Obce Dřítečo prodeji pozemku ve vlastnictví obce
Zastupitelstvo Obce Dřítečpodle § 39 odst. 1 zákona č. |2812000 Sb., o obcích (obecní ňizeni), se usneslo

vyhlásit tento záměr o prodeji nemovitosti ve vlastnictví obce Dřiteč a to na svém zasedání dne 19.03.2018 dle
usnesení č. 1/2018

a to

konkrétrrě

pozemku é.1025l|3 o rn_iměře 75 fiů,jenžnově vzniká oddělenim od stávajícího pozemku č. parc. 1025ll
(ostatní plocha) ve vlastnictví Obce Dříteč, zapsaného na

LV č. 1000l

vedeném Katastrálním uřadem pro

Pardubic\ý kraj, Katasfrální pracoviště Pardubice, pro k.ú. Dříteč, obec Dříteč.
pozemku č. 1025/14 o qiměře 1 m2, jenž nově vmiká oddělením od stávajícího pozemku č. parc. l025l1,
(ostatní plocha) ve vlastnictví Obce Dříteč, zapsaného na

LV č. 10001

vedeném Katastrálním uřadem pro

Pardubic§ý kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro k.ú. Dříteč,obec Dříteč.

pozemku č. 1025/15 o

rn_iměře

6 m2, jenž nově vzriká oddělením od stávajícího pozemku č. parc. 1025ll

(ostatní plocha) ve vlasúrictví Obce Dříteč, zapsaného na

LV č. 10001

vedeném Katastrálním uřadem pro

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro k.ú. Dříteč, obec Dříteč.

Výše uvedené pozemky byly zaměřeny geometrickým plánem č.563-7512018 ze dne 30.1.2018, pozemky
budou převedeny za cenu obvyklou stanovenou znaleckýrn posudkem

ě. l09l20l7 ze dne

23.11.2017,

vyhotoven;inn soudní znalkyní Ing. Kateřinou Skladanovou,tj. za cenu l00,- Kčlm2.

Podmínkou uzavŤeni kupní smlouvy se zájemcem (zájemci) o

rnýše uvedené pozemky

je to, že uhradí veškeré

náklady spojené s převodem pozemku (tj. malecký posudek, geometricl§ý plán, správní poplatek za podáni
náwhu na vklad do katastru nemovitostí)

Výše zmiňovaný geometric§ý plán, znalecký posudek a plánek části pozemku, ktery bude v budoucnu převeden
za předpokladu splnění podmínek dle věty předcházející, jsou k nahlédnutív uředních hodinách obecního uřadu
obce Dříteč,

/1

Zájemci se mohou k tomuto záměru vy,jádřit a předložit své nabídky ve lhůtě 15 dní.
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Dita kovařová

Jozef petrenec

místostarosta obce

starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce
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