




















Město na Moravě
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•
Vratislavovo nm 103,

It.jřvil d 59231 Nova Město na Moravě

Určeno zájemcům o odprodej pozemku parc. č.
3037/197 ( 193 m2) v k.ú. Nové Město na Moravě

Naše značka: ‚ Vyflzuje: Dne:
MUNMNMJ qq Ýj, Ing. Taťána Vinklerová/ 566 55 355 27.6.2016

ĺÝC

V souladu s ust. 39 odst. I zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších
předpisů

zveřejňuje Město Nové Město na Moravě záměr

odprodat

nemovitý majetek města:

nově vzniklý pozemek (dle geometrického plánu Č. 2943-45/2015 ze dne 30.12.2015) parc. č.
3037/197, orná půda, o výměře 193 m2 v kat. území Nové Město na Moravě

Pozemek je nabízen pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Brožkův kopec s tím, že s kupujícím
bude uzavřena nejprve smlouva o budoucí smlouvě kupní S uzavřením řádné smlouvy nejpozději do
30.4.2021. Minimální požadovaná kupní cena Činí 402,-KUm2 + DPH. Nemovitost je pronajata
AGRO-Měřín, a.s.

Písemná žádost na zveřejněný záměr musí obsahovat:
1/jméno a příjmení žadatele / název společnosti ‚ datum narození / IC, DIČ
2/ trva]é bydliště/sídlo podnikání
3/kontakt — telefon, e-mail
4/ nabídku kupní ceny v KČJm2 + DPH
5/ způsob využiti pozemku

Žádost o koupi musí být podána v zalepené obálce na podatelnu Měli, Vratislavovo náměstí 103,
Nové Město na Moravě. Lhíita pro podání nabídek končí dne 15.7.2016 ve 12 hod.

Na Čelní straně obálky bude uvedeno: ‘NEOTVÍRAT - prodej pozemku parc. Č. 3037/197 v
kat.území Nové Město na Moravě
Na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa.

Ostatní DOdmínkv:
TELEFON FAX E-mail BANKOVNÍ SPOJENÍ Ičo i DIČ ÚŘEDNÍ DNY

566 598 300 566 598 305 pvsta@nmnmcz KB Žďár nad Sázavou 00294900 PO, ST: 8‘— Ii“
č.d.19-1224751/0l00 CZ00294900 ČT: 8— 14“
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Nove Mesto na Moravo

1I místostarosta

í)VJü‘ Vratislavovo nám. 103,
59231 Nové Město na Moravě

TELEFON

566598301)

FAX E-mail

566 598 305

BANKOVNÍ SPOJENÍ ičo i Dič ÚŘEDNÍ DNY

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Pokud
výběrová komise po svém rozhodnutí shledá, že tídaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo
rozhodnuto, se nezakládají no pravdě nebojsou neúplné, pak s tímto žadatelem nebude smlouva o
budoucí smlouvě kupní uzavřena.
Zadatel, vjehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít výše uvedenou smlouvu do 30 dnů
od výzvy ze strany města. V případě, že tak neučiní, má se zato, že o nákup již nemá zájem.
Město Nové Město na Moravě si vyhrazuje právo změnit tento záměr, popřípadě od něj odstoupit.

Bližší informace o nabízené nemovitosti poskytne zájemcům odbor investic a správy majetku
města, tel: 566 598 355. 566 350.
Fyzická osoba nebo právnická osoba, která je subjektem údajů ve smyslu zák. Č. 101/2000 Sb.,
v platném znění, dává podáním přihlášky (žádosti) na tento záměr souhlas ke zpracování svých
osobních údajů pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a
zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů. Tento souhlas je vydáván na dobu neurčitou, nejdéle však do
okamžiku, kdy pomine účel, pro který byly osobní údaje poskytnuty.

Vyvěšeno: 27. 06. 1015

Sňato:
Stanislav Marek

místostarosta

nosta@nmnm.cz KB Žďár nad Sázavou
čti. 19-1224751/0100

00294900 PO, ST; 8—
C200294900 ČT: 8“— l4
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