Město Svoboda nad Úpou

Záměr Města Svoboda nad Úpou
disponovat nemovitým majetkem č. 4/2018
Město Svoboda nad Úpou v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady města Svoboda nad Úpou č. RM/1035/82/2018 ze
dne 7.3.2018 zveřejňuje:

záměr města disponovat nemovitým majetkem
prodat část parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I o výměře cca 125 m2 dle zákresu na pozemkovém snímku níže, v obci
Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost, se způsobem ochrany zemědělský půdní fond
Podmínky prodeje:
1. Podle platných právních předpisů je
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
nabyvatel, tj. kupující.
2. V případě zájmu o koupi části parcely musí
zájemce složit na účet města zálohu ve výši
5.000 Kč na náklady spojené s převodem
nemovitostí (zpracování geometrického plánu
oddělení
části
parcely,
vypracování
znaleckého posudku na ocenění, správní
poplatek za vklad do Katastru nemovitostí)
3. Minimální kupní cena bude stanovena
znaleckým posudkem, o konečné kupní ceně
však rozhodne Zastupitelstvo města Svobody
nad Úpou
Své nabídky, vyjádření nebo připomínky k tomuto záměru zasílejte na adresu: Městský úřad Svoboda nad Úpou, nám.
Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, nejpozději do 30.5.2018 do 17:00 hodin.
Případné další dotazy, žádosti a další bližší informace podá Ing. Ivana Balcarová, tajemnice MěÚ, tel.: 499 871 197,
mobil: 731 479 260, e-mail: iva.balcarova@musvoboda.cz
Na prodej části parcely není právní nárok, město Svoboda nad Úpou si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Ivana Balcarová Ing. Ivana
tajemnice MěÚ
Balcarová
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