Obec Hrádek, 671 27 Hrádek u Znojma

VEŘEJNÁ NABÍDKA
Obec Hrádek v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr veřejné nabídky prodeje nemovité věci
(pozemku) ve vlastnictví obce v k.ú. Hrádek u Znojma, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
Parcelní číslo
St. 433/2

kultura
zastavěna plocha a nádvoří
- součásti pozemku je zemědělská stavba

výměra
330 m²

Záměrem obce je veřejná nabídka prodeje nemovité věci – pozemku o výměře 330 m² jehož
součástí je zemědělská budova (stodola) bez č.p. a č.e. o výměře 20 m² nacházející se na parc. č.
st. 433/2 v k.ú. Hrádek u Znojma. Zemědělská budova je nevybavená, pod nemovitostí se nachází
propadlý sklep.
Obec Hrádek tímto zveřejňuje podmínky prodeje (kritéria výběru):
Prodej bude realizován se zájemcem, který doručí nejvyšší nabídku v uzavřené obálce zřetelně
označené: „Neotvírat – prodej pozemku parc. č. 433/2 v Hrádku“ do kanceláře Obecního úřadu
Hrádek, Hrádek 16, 671 27 nejpozději do 29.03.2021 – 17:00 hod.
Jediným výběrovým kritériem je výše nabídkové ceny, která je stanovena na min. 423.500,- Kč
včetně platné sazby DPH 21 %.
Nabídka musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození (popř. IČO), adresu, podpis
žadatele a výši nabídkové ceny včetně DPH.
K později doručeným nabídkám, popř. nabídkám, které nebudou splňovat výše uvedené
náležitosti nemusí být přihlédnuto.
Obec Hrádek si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky, neuzavřít kupní smlouvu
s žádným žadatelem a veřejnou nabídku zrušit.
Rozhodování o prodeji nemovitých věcí je podle ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyhrazeno zastupitelstvu obce.
V Hrádku dne 11.03.2021
Ondřej Kubic, v.r.
starosta
Bližší informace poskytneme, v případě zájmu, v úředních hodinách na obecním úřadě.
Vyvěšeno na úřední desce: 11.03.2021
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 11.03.2021

Sejmuto z úřední desky:
Sejmuto z elektronické úřední desky:

