

Oznámení
Ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v plat. znění, uveřejňujeme
záměr Města Hlinska p r o d a t níže uvedené nemovitosti.
Podle citovaného ustanovení se mohou k těmto záměrům občané vyjádřit, případně podat
své připomínky a návrhy.
Prodej
Stavebních pozemků v lokalitě Srní „B“, Hlinsko, označených jako B1 až B5 (výměry
jednotlivých pozemků uvedeny dle zastavovací studie, budou upřesněny po vypracování
geometrického plánu) v katastrálním území Srní u Hlinska, a to za těchto podmínek:
Pozemek je určen výhradně k výstavbě rodinného domu, který bude sloužit k trvalému bydlení
kupujícího a členů jeho rodiny (vůle kupujícího přihlásit se do 3 měsíců od kolaudace
k trvalému pobytu je obsažena v žádosti o prodej pozemku).
Kupní cena je stanovena ve výši 390 Kč m2. Kupující hradí daň z nabytí nemovitých věcí ve
výši 4% kupní ceny.
Kupní smlouva musí být uzavřena a platba provedena do 2 měsíců od schválení prodeje
zastupitelstvem města.
Stavba rodinného domu musí být dokončena a zkolaudována (uvedena do trvalého užívání) do
4 let od uzavření kupní smlouvy.
K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo do doby kolaudace (uvedení do
trvalého užívání) stavby rodinného domu, jinak bude stavebník povinen uhradit smluvní
pokutu ve výši kupní ceny.
V případě, že dojde k souběhu žádostí o stejný stavební pozemek, bude kupující vybrán
(určen) na základě výsledku nabídkového řízení o ceně, jejímiž účastníky budou všichni
zájemci o předmětný stavební pozemek.
Jeden zájemce může podat maximálně dvě žádosti.
Jednomu zájemci může být prodán pouze jeden pozemek.
Zájemci mohou zasílat svoje žádosti na adresu Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo
nám. 1, 539 23 Hlinsko. Formulář žádosti v příloze.
V Hlinsku dne 10. srpna 2017
Vyvěšeno dne: 11. 8. 2017
Sejmuto dne:
Ing. Jaroslav Dvořák
vedoucí odboru investic
a městského majetku


Bližší informace k převáděnému majetku poskytne odbor investic
a městského majetku:
Ing. Dvořák, tel. 469315335, dvorak@hlinsko.cz,
pan Holec, tel. 469315337, holec@hlinsko.cz,
Ing. Ducheček, tel. 469315347, ctibor.duchecek@hlinsko.cz.

Prodeje budou projednány na zasedání Zastupitelstva města
Hlinska, které se koná 5. prosince 2017.
Projednány budou žádosti zájemců, které budou doručeny
do 12. října 2017.
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