
Záměr dispozice s majetkem obce
podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,

I. Úvod
Předmětem prodeje je níže v tabulce uvedena nemovitá věc ve výlučném vlastnictví  obce Koclířov,  která je
zapsána  v katastru  nemovitostí  vedeném  Katastrálním  úřadem  pro  Pardubický  kraj,  Katastrální  pracoviště
Svitavy,  na listu vlastnictví  č.  10001 pro obec Koclířov a katastrální  území Koclířov.  Jedná se o 2 pozemky
disponující výměrou 1399 m2 a 1401 m2, pozemky jsou určeny výlučně pro výstavbu rodinného domu. Pozemky
jsou určeny k prodeji zájemcům z řad veřejnosti, a to z důvodů a za podmínek popsaných v tomto záměru obce a
vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Parcelní číslo dle
katastru nemovitostí

Výměra (m2) Cena bez DPH
(Kč za m2)

1. 5349/4 1401 700,- Kč
2. 5349/5 1399 700,- Kč

                                                              

II. Podmínky
Zájemce o koupi je povinen podat žádost o koupi konkrétního pozemku. Každý zájemce může podat pouze jednu
žádost, jeden zájemce bude oprávněn koupit do vlastnictví či spoluvlastnictví pouze jeden pozemek.
Zájemce je žadatel, který:

- je fyzickou osobou s věkem do 40 let,
- manželé se považují za jednoho žadatele.
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III. Odůvodnění 
- hospodárné využití pozemku,
- vytvoření možnosti bydlení pro nastupující mladou generaci občanů obce tak, aby nedocházelo k jejich

odchodu z obce,
- prosazení sociálně-ekonomických zájmů obce spočívajících ve stabilizaci a udržení počtu obyvatel obce

a dosažení jeho případné zvýšení.

IV. Požadavky
Požadavky obce týkající se výstavby:

- žadatelé se v kupní smlouvě zaváží, že na kupovaném pozemku postaví a dokončí do 4 let od koupě
stavbu  rodinného  domu.  V případě,  že  tak  učiní,  obec  mu  může  poskytnout  slevu,  nebo  naopak
porušení tohoto slibu sankcionovat smluvní pokutou.

- aby se pozemek nestal předmětem spekulací,  zřídí si obec při prodeji  věcně právní zákaz zcizení a
zatížení až do dokončení rodinného domu, nejdéle na dobu 10-ti let. Výjimku bude představovat pouze
zřízení zástavního práva bance financující  koupi  nebo výstavbu nemovitosti.  Takovýto souhlas obec
dopředu přislíbí ve smlouvě udělit.

Pokud se stane, že o jeden pozemek požádá více subjektů a všechny budou splňovat požadované podmínky,
bude se konkrétní kupující losovat a teprve o tom, kdo bude vylosován, bude rozhodovat zastupitelstvo, které
musí dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. schválit prodej pozemku.

Žádosti je možné podávat v úředních hodinách, ve dnech pondělí 7-11, 12-17 hod a ve středu 7-11, 12-16 hod na
podatelnu Obecního úřadu Koclířov, Koclířov 123, v písemné podobě.

Zveřejněno na úřední desce včetně EÚD:
Svěšeno z úřední desky včetně EÚD:


