Záměr
městyse Mikulovice prodat, koupit, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo poskytnout jako
výpůjčku.
V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů
záměr městyse Mikulovice :
Prodat pozemek parc. č. 739/123 v k. ú. Mikulovice u Znojma o výměře 1000 m2
nejnižší stanovená minimální nabídková cena je stanovena na 50,- Kč /m2 bez DPH
Na základě výše uvedeného se zveřejňuje záměr prodeje stavebního pozemku p.č.739/123 za těchto podmínek:
1. Stavební parcelu p. č. 739/123 získá žadatel, který podá žádost o stavební pozemek v tomto termínu:
od 09.04.2018 do 24.04.2018 do 15.00 hod.
Žádost o pozemek si stáhněte z této adresy: https://www.mikulovice.eu/file.php?nid=13015&oid=6219793
Žádost můžete získat také při osobní návštěvě na úřadě městyse Mikulovice.
2. Ve stažené žádosti vyplňte všechny požadované údaje, včetně vaší možné nejvyšší nabídkové ceny za
1m2, která bude hlavním kritériem pro výběr vítězného žadatele. Žádost dejte do obálky a zalepte.
Na obálku napište text tohoto znění: „NEOTVÍRAT – NABÍDKA STAVEBNÍ PARCELA“
Obálku můžete doručit osobně nebo zaslat na adresu úřadu: Městys Mikulovice, Mikulovice 1, 671 33
tak aby byla doručena na úřad nejpozději do 24.04.2018 do 15.00 hod.
3. Kupní smlouva bude s vítězným žadatelem uzavřena nejpozději do 3 měsíců od schválení prodeje pozemku
zastupitelstvem městyse Mikulovice.
4. Kupní cena musí být uhrazena bezhotovostně do pěti pracovních dnů nebo hotovostně při podpisu smlouvy.
Nebude-li kupní cena v tomto termínu uhrazena, může být rozhodnutí o prodeji pozemku tomuto zájemci
(kupujícímu) zrušeno.
5. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, jakož i ostatní poplatky, daně a výdaje s tím spojené uhradí
kupující.
6. Zájemce při podpisu smlouvy musí dále uhradit vratnou kauci ve výši 50.000,- Kč, kterou je kupující povinen
zaplatit Městysi Mikulovice. V případě předložení kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) do termínu 31.12.2020
bude tato kauce do pěti pracovních dnů kupujícímu vrácena.
Informace o uvedeném záměru a dalším postupu Vám poskytne starosta městyse Mikulovice Karel Kříž, tel. 515 252
129
Adresa: Úřad městyse Mikulovice
Mikulovice čp. 1
671 33 Mikulovice
Nabídky zasílejte na výše uvedenou adresu nejpozději do 24. 04. 2018 do 15,00 hod., k později doručeným nabídkám
nebude přihlédnuto.
Karel Kříž
starosta městyse Mikulovice
Vyvěšeno na úřední desce dne: 09. 04. 2018
Sejmuto dne:

