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:
- pozemek KN, č. parcely 2235 – zahrada o výměře 527 m2 a část pozemku KN, č.
parcely 1883 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 360 m2 (přesná výměra bude
určena GP)
Účel prodeje:
- k využití jako zahrady
Podmínky prodeje - kupní cena pozemku KN, č. parcely 2235 cca 30,- Kč/m2 (pozemek
je veden v druhu pozemku zahrada a nachází se v intravilánu městyse) a kupní cena
pozemku KN, č. parcely 1883 cca 10,- Kč/m2 (pozemek je veden v druhu pozemku
ostatní plocha a nachází se mimo intravilán městyse) 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, bude
navíc součástí kupní ceny částka odpovídající výši Daně z přidané hodnoty. Součástí
kupní smlouvy bude, že kupující uhradí správní poplatky, spojené s vkladem
vlastnického práva k pozemku do KN a poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude
také kupující. Vlastní prodej nemovitostí bude uskutečněn na základě kupní smlouvy.
V případě pozemku KN, č. parcely 1883 zajistí kupující na své náklady vyhotovení GP
na oddělení části pozemku.

2. propachtovat nemovitost:
Nemovitost:
- pozemek KN, č. parcely 2157 – orná půda o výměře 315 m2
Účel pachtu:
- k využití jako zahrady
Podmínky pachtu - pachtovné 1,- Kč/m2/rok, s pachtem na dobu neurčitou s 1 měsíční
výpovědní lhůtou.

Zájemci mohou předložit své písemné nabídky podáním učiněným u Úřadu
městyse Koloveč ve lhůtě od 23.9.2016 do 10.10.2016 !!!
V Kolovči dne 23.9.2016
Ing. Václav Pergl v.r.
Starosta městyse Koloveč
Zveřejněno na úřední desce městyse Koloveč a na www.mestyskolovec.cz dne: 23.9.2016
Ing. Václav Pergl Sejmuto z úřední desky městyse Koloveč a z www.mestyskolovec.cz dne:
2016.09.25 16:21:24

Signer:

CN=Ing. Václav Pergl
C=CZ
O=Městys Koloveč [IČ 00253481]
2.5.4.11=007

Public key:

RSA/2048 bits

1

