Městys Koloveč
U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění
zveřejňuje
záměr městyse Koloveč
1. prodat nemovitosti:
Nemovitosti:
- pozemky KN, č. parcely 2072 – orná půda o výměře 352 m2 a č. parcely 2074 – orná
půda o výměře 548 m2 v k.ú. a obci Koloveč
Účel prodeje:
- k zastavění RD
Podmínky prodeje - kupní cena cca 300,- Kč/m2 pozemku s tím, že pokud vznikne
straně prodávající v souvislosti s prodejem shora uvedených pozemků povinnost přiznat
a odvést českému státu podle příslušného právního předpisu Daň z přidané hodnoty,
zavazuje se strana kupující, že prodávající straně uhradí částku odpovídající výši Daně
z přidané hodnoty a to do 14 dnů ode dne, kdy bude strana kupující k tomuto úkonu
písemně vyzvána stranou prodávající. Po úhradě kupní ceny a v případě potřeby též po
úhradě částky odpovídající vyměřené a odvedené Dani z přidané hodnoty budou obě
smluvní strany vzájemně finančně vyrovnány.
Součástí kupní smlouvy bude zřízení předkupního práva ve prospěch prodávajícího po
dobu 3 let od jejich prodeje a zřízení práva zpětné koupě ve prospěch prodávajícího pro
případ, že kupující nezahájí a nedokončí na předmětných pozemcích výstavbu RD do 3
let ode dne jejich nabytí do vlastnictví, a dále, že kupující uhradí správní poplatky,
spojené s vkladem vlastnického práva do KN a poplatníkem daně z nabytí nemovité věci
bude také kupující. Vlastní prodej nemovitostí bude uskutečněn na základě kupní
smlouvy.

Zájemci mohou předložit své písemné nabídky podáním učiněným u Úřadu
městyse Koloveč ve lhůtě od 10.12.2015 do 25.12.2015 !!!
V Kolovči dne 9.12.2015

Ing. Václav Pergl v.r.
Starosta městyse Koloveč
Zveřejněno na úřední desce městyse Koloveč a na www.mestyskolovec.cz dne: 10.12.2015
Sejmuto z úřední desky městyse Koloveč a z www.mestyskolovec.cz dne:
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