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Prodej stavebních pozemků v Zátiší - uveřejnění výzvy ke složení
zálohy ve výši kupní ceny
Dne 4.9.2017 uveřejnila Obec Kublov na svých úředních deskách záměr na prodej
obecního majetku - stavebních pozemků v části s pomístným názvem Zátiší a současně i
výzvu k předkládání cenových nabídek.
V souladu s postupem stanoveným pro hodnocení nabídek a rozdělení předmětných
pozemků obec Kublov uveřejnila konečný seznam úspěšných žadatelů s přiřazenými
pozemky určenými k prodeji.
Obec Kublov tímto vyzývá v tabulce uvedené úspěšné žadatele ke složení zálohy za
jim přiřazené pozemky ve výši jimi nabídnuté kupní ceny. Výše kupní ceny za celý pozemek
se rovná součinu výměry a výše kupní ceny za 1m2 uvedená v nabídce uchazeče.
Úspěšní žadatelé

Přiřazené pozemky

Výměra [m2]

Chocová B., 1994
Kepr V., 1991

232/67

1.245

232/69
232/70

1.246
1.254

232/71

1.220

Šmídová I., 1993
Hošková B., 1978
Srbová K., 1979
Hlaváček L., 1978

Zálohu v takto vypočtené výši poukažte na účet Obce Kublov č. 5020131/0100 vedený
u Komerční banky Beroun, a.s., var. symbol parc. č. předmětného pozemku (bez lomítka), a
to do 60 dnů od uveřejnění výzvy ke složení zálohy.
V souladu se zveřejněným záměrem a výzvou ze dne 4.9.2017 je obec Kublov
připravena poskytnou nezbytnou součinnost k tomu, aby kupní smlouva (v rozsahu a dle
obsahu uvedeném ve vzorové smlouvě - viz "Obecné podmínky Obce Kublov při prodeji
pozemků určených k zástavbě rodinnými domy"- dále jen kupní smlouva), byla s úspěšným
uchazečem na předmětný pozemek uzavřena do 7 kalendářních dnů poté, co se obec Kublov
dozví o složení zálohy ve výši celé kupní ceny na svůj shora uvedený účet.
Uzavření kupních smluv k předmětným pozemkům za nabídnuté kupní ceny a za
splnění podmínky předchozího složení zálohy ve výši kupní ceny, schválilo Zastupitelstvo
obce Kublov na svém zasedání dne 16.10.2017 a současně k jejímu uzavření pověřilo starostu
obce Kublov.
Obec Kublov
Otisk úředního razítka

Uveřejněno dne : 30.10.2017

JUDr. Josef Matějka - starosta v.r.
Sejmuto dne :

