
OBEC KRUMVÍŘ

Zveřejnění záměru o píodeji pozemku p.č.494l]

Ve smyslu § 39 odst. 1 ák. č. l28l2000,Sb. o obcích, v platném znění, zveřejňuje obec Krumvrř, lČ
00283282, se sídlem Krumvířč.]84, Psc 691 73 áměr na prodej

pozemek parc. č. 494/41 o výměře 821 m2, druh pozemku omá půda, zapsaný u Katastíálniho úřadu
pío Jihomoíavský kraj, katastřálního pracoviště Hustopeče, na lislu vlastnictví č, 10001 pro obec
Krumvíř a katastrální území Krumvíř nej\ryšší nabídce, za minimální cenu 2,000,,Kč,

Tento záměr byl proj§dnán a schváIen najednání íady obce Krumvíř.

občané se mohou po dobu 30{i dnů od zveřejnění tohoto áměru předložit své nabídky na adresu:

oU Kíumvíř se sídlem Krumvíř č,l84,

V Krumvíři dne 9,3.2023

V}.věš€no dn€ | 9,3.2023

Sňato dne

slalosla obce



obec Krumvíř, lČ 00283282, se sidl§m Krumvíř č.l84, PsČ 69l ?3 nabízí k prodeji pozemek paíc,

č. 494l4l o \,"ýněře 82l m2, druh pozemku omá půda, zapsaný u Katastrálního úřadu přo

Jihomoravský k;aj, katastrálního pracoviště Hustop§če, na listu v]astnictvi č, 1000l pro ob€c Krumvíř

a katastrálni území Krumvíř (dáIejen také parcela).

A. cile záměru

Výše uvedená parce]a je sitLlována v zasíťované lokalitě nově po_stavených ťodinných domů aje
tlrčel)a prn Vj \(a\ bU rodi,lného domU,

Priacm7 cilem píodeie.ie :

a) ťozšířit možnosti občanů bydlerrí votFi

b) podpořil udrženi, popřípadě zvýšení počlu obyvatel obce.

obec Kťumviř má proto zájem podpořit individuátní lodinnou výstavbrt,

isou z píodeie Yyloučeny podnikatelské subjekty,

Uvedené cí:e povťuie obec Krumvíř za důležitý Zájem obce ve smyslu
odst. 1 Zákona č. ]28/ 2000 Sb.. o obcich (obecní zřizení), I s ohledem
Krumvíř při stanovcni podminek přodeje upřednostňovat místní občany.

z tohoto důvodu

uslanovení
na to bude

§ 38

B. Podmínkv Dlodeie nabíze ó Darcelv záicmcům

obec Kllmtiř pífilívá \,iše rrvedenou parcelu obálkovou metodou za nejvyšší učiněnou
nabídku a za podminek dále uvcdcných.

Minimálni §t{novená kupní celra zn přodej nsbizeúé p.rcely je 2.000,-xč vč. DPH zn 1 m2

pozemku.

Nrbídky zájemců ke koupi nabízené parcely budou podávány písemně v zelepené
obálce s čit§lným nápisem ,,Nat ídka - pozemek " neřozl€povat".

obálky § nabidkami budou o§obíě předóny na podatelíu obec[ího úřadu obce
KŤumYíř s to po rTvěšeíí záměru prodeje na úř€dní de§ce. Doručení nabídek jinak
než osobně, se vylučuje, Každá obálka obsahující nabídku koupi stavební parce:y bude po
přiietí ožnačena razítkem obce Krumviř s uvedením data pŤijeti a času přijetí- Zájence pokud o
to požádá obdrží potvE§ni o přijctí nabídky s uvedenínr data a času přijetí a opatřené t,^zítkem

obce krumvíř.

Podle pořadí došlých nabidek budou došlé nabídky op|třeny vze§t[pně pořadovými čí§ly
poóinaje či§lem l.



Písemná nabídka z áj € m c e m usi ob§ahoÝat lyto náležito§ti jež jsou zároveň podmínkami,
které záiemce musí splnit:

a) identifikaci zájemce joléno, příjmení. datun narození, bydliště. teleíonický kontakt,
případně emailový kontakt)

b) čes1né plohlášení o tom, že poZen1ek chce ziskaí zájemce iako jednolljvec
do výlučného v]astniclvi, dva .jednotlivci do podílového spoluvlastnictví, manželé do
společnóho jmění nlanželú, či icdcn z lrlanželů do výIučnóho vlastnictvi z důvodu zúženého
společl]ého jměni manželťl

c) o?načení nabíZené par.ely (číslo parcely, listu vlastnictví, výměry) a nabizené výše
ktlpní ceny,

d) splněllí podminky minimálni stanovené kupní ceny za prodej nabízeňé parcely,

e) čestné prohlášení Záio1rlce, že nevlastní žádnou neňovitost určenou k bydlení (iako
výlučllý vlastník)

0 výslovně projevený zájem o koupi stavební palcely

D pr'epi.jnlena a piíjlneni kupujicíl)o hůlko\jm pislllem

!l podpis,,ájetnce

obálky s nabídkami budou otevírány na ncjbližšín zasedání Rady obcc Krunrvíř, přičemžjako
kupující bude vybťán ájemce s uč;něnou nejvyšší nabídkou,

V případě shodné neivyšši nabídky u dvou nebo více zájcmců, bude vybrán :

a) zájemce, který má bydlištěv ob.i- Případfiě pokud zájemce z Krumýíře pochLizí

b) ll více zájemců § bydlištěm v obci Krumvíř, kdo nlá dřívější datum přijaté nabídky,
resp, nabidka s nejnižšilil pořadový číslcm

c) u vic€ záj€mců, kdy ani jeden ze zájenců n€má trva|é byd|iště vobci a ani
z Krumviře nepocházi dřivější datum nnbídky, resp. Dabídka s ncjnižším
pořadovým číslem.

Na straně záiemce o koupi §tirvební pArccly mohou být pouzeI

a) jednotlivec fyzickáosoba

b) dva.iednotlivci (spolu žijici partneři) - každý nabývá stavební pozemek dohodnutým
spoluvlastnickým podílen1

c) manžcló , stavební pozemek nabývají do společného jmění manžclů, ncbo ho
rllúže Dabýt do vlastnictví pouze jeden z nich, maji-li manželé společnó jmění manželů zúžené.

vÝběr áiemců o kouDi štav€bních Dařc€l

Každá fyzická osoba splňujíci shoía uvedené podmínky uvedenó v tčchto Pravid'ech může
podat pouze osobně písemnou nabídku ke koupi par,ce]y na podátelně obecního úřadu
obce K r u m v í ř. Za řádně podanou nabídku se pova]žuje taková, která byla doručena osobně
na podatelnu obecniho úřadu do 30 dnů od vyvěšení nabídky na úřední dcsce obce Krumvíř,

c, Zoůsob Dřodeie a urč€ni kuDní cenv a zDůsobu úhřadv kuDni cenv



D.

Kupní cena bude splatná na účet obce Kruínvfr v termínu do 30 dnů odc dne podpisu kupní
smlouvy a bude kupuiícím složena do advokáni úsc}to,!ry.

Návth na vklad do katastru nemovitostí bude podán po uhlazení kupní ceny.
podminek ut edených v ad\ okální úschově,

K podpisu kupních sm|uv dojde po schváIení prodeje nabízené parcely konkřétnímu kupujícímu
zastupitelstvem obce Krumv jř.

Podmínkv obce Krumviř Dro },Ybranéto záiemce o kouDi DarcelY ídále ien KuDuiící)

s ohledem na to, že labízelá palcela ie prodávlána s cílem výše uvedeným, využívá obec
Krumvíř současně přávních násíojů k naplnění svých cílů a současně píávních nástrojů pro
zamezení případného spekulativniho chování kupujícího, které nelzevyloučit,

Kupující .ie povinen na zakoupené parcele realizgvat výstavbu rodinného domu
určeného k bydlení. Nesplnční tohoto závazku bude zajištěno smluvní pokutou ve výši kupní
ceny stavební paícely splatnou do 30 dnů od doručeníjejiho vyúčlování,

Kupující je povinen zkolaudovat na stavební parcele lodinný dům do 7 let od
podpisu kupní smlouvy na stavební parceiu. Nesp|nění tohoto závazku bude zajištěno smluvní
pokutou ve výši kupní ceny stavebni parcely splatnou do 30 dnů od doruěení jejiho
Vyúčlo!aní,

Kupujícímu se zakazuje zcizit stavební parcelu před Uplynutím doby l0lgt od podpisu
kupni smlouvy, Pro případ zcizeaí (zelm. prodej, daťování, směna) stavební paťcely
kupujíciil před uplynutím doby 10 let od podpisu kupni smlouvy bude ve prospěch obce
K r u ň v íř sjednána snluvní pokuta ve výši kupní ceny stavební paícely splarná do 30 dnů
od doručeni jejilro vyúčtování.

Náklady spojené s prodejem stavebnich parcel, !. pop'atek na vklad vlastnického
práva do katastru nese kupuiící.

e) Kupující přijme závazek 10 let od kolaudace užívat stavbu RD k trvalému bydlení d být
přihlášen k trvaléln! pobytu na území obce Krumvíř. Nesplnění každého závazku bude
zajjštěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč splatnou do 30 dnťl od doruěení jejího
vyúčtování,

0 V případě. že kupující do 15 dnů od doručení návrhu kupní smlouvy tuto nepotvrdí ákonem
stanoveným způsobem,je vyřazenjako uchazeč o koupi nemovitosti,

Rada obce Krumvíř je oprávněna z důvodu hodnýclr zřetele rozhodnout o zrušení. či změně
těchto podmínek.

Zaplacené smluvní pokuty budou příjmem ob.e Krumvíř.

schváleno ladou obce Kíumviř dne 8.3.2023 usnesením č 4/2023

a)

b)

c)

d)

Jaros|aY Komo§ný

starosta obce

v l<íumvíři. dne 9.3.2023


