
oBEc ZENKLAVA
Žetlklava,3.5,2017

Yýzva k podání nabídky na odkoupení nemovitostí

obec Ženklava, IČO00600831o jakovlastník nemovitostí vyhlaŠ u j e

poptávkové řízení na odkoupení nemovitostí v k.ú. Ženklava:
- Pozemek parc.č. St. 143 - zastavéná plocha anádvoří. Součástí pozemku

je budova občanské vybavenosti čp. 160
- pozemek parc.č.I09l1r zahraďa v k. ú. Zerlklava.

Budova občanské vybavenosti čp. 160 včetně venkovních úprav a pozemkŮ je zapsaná na LV
č. 10001 pro obec Ženk|ava u Katastrálního úřadu pío Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Nový Jičín , pozemek parc.č.t. I43 zastavěná plocha a nádvoří a má výměru 465

m2, ztoho vlastní budova má zastavěnou plochu 127,9I m2, Pozemek parc.č. I09lI zahrada

o rozloze 335 m2 je také zapsaný na LV č. 10001 pro obec Zenklava u KU pro MSK,
Katastrální pracovi ště Zenklav a.

Vše se prodává jako jeden funkční celek. Minimální kupní cena činí 745.860,-KČ-

Uzávěrka nabídek: nabídky je nutno doručit nejpozději do 21 .7.20l]
do 12.00 hodin na adresu :

ll Obec Ženklava,J42 67 Ženklava243
2/ osobně na OÚ Ženklava,74267 Žettklava243

Rozhoduje'datum doručení. Nabídky doručené po tomto datu nebudou do poptávkového

Ťízení zařazeny. Nabídky zasíIejte se všemi požaďouanýT,_ 1?i,_žjP:t_T:_1^!Ťi':l1i "
zalepené obálce s označením PoPTÁVKovÉ ŘÍzpNÍ - ODKOUPE\TI NEMOVITOSTI.

Náležitosti nabídek:
1/ jméno, příjmení, pŤip. název firmy a zástupce firmy, tel.spojení

2l adresatrvalého pobytu, sídlo firmy, příp. doručovací adresa

3l nabízenákupní cena
4l zámér ry:užití nemovitosti
5/ podpis

Kupní cenu je nutno uhradit před podpisem kupní smlouvy, a to do 2 měsícŮ ode

dne oznámení, že nabídkabyla vybrána jako nejvýhodnější.

Bližší informace včetně domluvy prohlídky podá za prodávajícího :
místostarosta pan Bc. Vojtěch Rýdet , te|.724877719

obec ženklava si vyhrazuje právo zrušit toto poptávkové řízení kdykoliv v jeho PrŮběhu.

Této výzvanení naúídkouk uzavření kupní smlouvy, podání nabídky není právním jednánÍ,

kteým by byla uzavřena smlouva. Prodej podléhá zákonu č. t28l2000 Sb. o obcích.

Vyvěšeno: 225.2017
RNDr. Karla Mlčáková, starostka obce
Sňato:

Ženktava 243,tel,556 852 483, fax: 556 840 708, e-mail: obec@zenklava.cz
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