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ZAMER PRODAT
Obec Suclrov (dále také jako ,,strana prodávajíci") zveřejňuje. podte § 39. odst. l, zákona č, l28/2000
Sb., o obcích (obe cní zřízeni), ve zněni pozdějších předpisů, záměr prodat ve veřejné soutěži, ve sml,slu
zákona č. 89/20l2 Sb., občanský zákoník, tj. výslovně mimo režim zákona č, 2612000 Sb., o veřejných
dražbáclr. hmottrou nemovitou věc ve vlastrrictví obce. a to pozernky v k.ú, Suchov:

-

pozenrek parc. ě.2261l29

- orná pťrda. o výměře l003 mr, označení č. 15.
pozemek parc. é. 2261/30 orná pťrda, o výrněře 890 mr, označení č. 16,
pozemek parc. č.226|13lr - omá půda. o výměře 8J2 m2, označení č. 17,
pozemek parc. č.226ll32 - orná půda, o výměře 830 m2, označení č. l 8,
pozemek parc. č. 22ó 1/33

pozemek parc. č.226l l34

-

,

orná půda. o výměře 8l 8 mr, označení č. l9,
orná půda. o výměře 702 m:, označeni č.20,

vše zapsané na LV č. l 000l pro k.ú. Suclrov. v katastnj nemovitostí vedenénr Katastrálnírn úřaderl
pro Jihomoravský kraj, Katastrálnim pracovištěm Hodonín. a to se všemi součástmi a příslušenstvím
(dále také jako .,nentovité ,l,ěci").
Podrnínk1, prodeje nemovit_Ých věcí:

o
o
o
o

.
r

.

podmínky prodeje nemovitých věcí.isou staí]oven! v pravidlech vei,ejné soutěže. které tvoří
přílohu č. l tohoto Zánlěru a tímto Záfirěrem.
stranou kupujícírnůžeblt jen fyzická osoba, která je současrrě osobou. jež nemá vůčiobci
Suchov žádný nesplněrrý závazek či neuhrazenou polrledávku po splatnosli.
MinimáIní prodejní nabídková cena činí850 Kč/rn].
strana kupujícíbere ira vědomí. že smlouva bude obsahovat zřízení obligačního (smluvního)
předkupního práva. Toto předkupní právo se sjednává na dobu určitou 5 let od podpisu kupní
smlouvy.
strana kupující bere ria r,ědomí, že smloLrva bude obsahovat zřízení obligační(smluvní) výhrady
zpětné koupě. Tato výhrada zpětná koupě se sjednává na dobu určitou 5 let od podpisu kupní
smlouvy, a to za poclmínky, že Strana kupqiící do 2 let od podpisu smloLrvy rrezahájí stavbu
rodinnélro domu.
strana kupujíci bere na vědorlí, žeje povinna do:
o 2 let od podpisu snlIourv. zahájí na předmětu koupě stavbLr rodinného domu,
o 5 let od podpisu této smlouvy, dokončístavbLl rodinného domu, a to nejrriéně ve lormě
kolaudačního rozhodnutí příslušnýIn stavebním úřadem. nebo jiným obdobnj rn
dokumentem,
o 3 měsícůod kolaudace stavby na předmětll koupě, zaeviduje místo tryalého bydliště v

obci SLlchor,.
strana kupu.iící bere na vědomí, že na nemovitýc}r věcí je možnéprovést r,,Ýlrradně stavbu
v sou]adu s platným a účinnýlrrúzemnim plánem obce Sucho,i,. a to zejména stavbu rodinného
domu sloužícíhopfo polřeby stfany kup{ícía její rodiny. Strarra kupujicí není oprávněna užít
nemovité věci k jinérnu účelunež ke slrora uvedenému. V případě, že by strana kupLr|ícína
nemovitých věcech prováděla.jakoukoliv stavbu sloužícíke komerčnítn/ výdělečným účelůnr
stran1, kupující,.ie strana prodávajicí oprávněna žádat stranu kupující. aby mu nemovité r.,ěci
převedla do je.jího vlastnictví. a to za krtpní cenu. za kterou nemovité věci nabyla od strany
prodáva|ícího do svého Vlastnictví - to bez ohledu na jakékoliv doposud v_vnaložené náklad},
strany kupujícív souvislosti s nerriovit}mi věcmi. Bližšípodrrrínky budou upravenv v kupní
smlouvě,
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kuPní smlouvy vybuduje přípojku elektrické energie. Dalšíínženýrskésítě dle vzájemné dohody
smluvnich stran.
podrobnějšípodminky, vč. případných smluvních pokut jiných podmínek
či
budorr uvedeny ve
smlouvě.
v případě neuskutečněníprodeje všech shora uvedených pozemků (všech nemovitých věcí)
formou veřejné soutěže dle tohoto zfuněru a Pravidel veřejné soutěže, obec Suchov Óznamuje
záměr prodeje nemovitých věcí, resp. někten_ích nemoviqich vécí,bez podmínek prodeje

uvedených v tomto zr{měru.

Příloha:

Pravidla veřejné soutěže

Zveřejněno na úředni desc€ ob€cního úřadu suchov
a téžzpůsob9m umoáujícím dálkový přísfup na adrese
www, suchov, cz
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Dafum. razítko a podpis opťávněné osoby
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Datum, razitko a podpis opnivněné osoby

