
OBEC OSTROV
ostrov č,.24,262 72 Březnice, IČ: 00662925

oznamuje
v souladu s ustanovením $ 39, odst. 1) zrákona č. t28l200a Sb., o obcích (obecní zÍízeni),ve

anění pozděj ších předpisů

zÁuĚn PRoDEJB PoZEMKŮ
formou veřejného výběrového řízení

1. Předsět prodeie

obec ostrov je vlastrríkem pozemků v k.ú. ostrov u Tochovic, a to:

Tyto pozemkové parcely varikly na základě geometrického plránu pro rozdělení pozemků
č,.|45.8612009 oddělením od původních pozemků parc.č. 3rc,314. a 3l5, evidovaných u
Katastrálního uřadu pro Sfiedočeslcý kraj, katastrální pracoviště Pffbram, na LV č' l0001.

Předmětem prodeje je shora uvedený soubor 3 pozemlď o celkové výměře 2.367 m2 a nabízí
se jako celek pro výstavbu rodinného domu. Dle schváleného piaou 1ozvoje obce jsou
nabízené pozemky určeny jako stavební, vyznačené v přiloŽené mapě, která je nedíinou
součiístí tohoto zaměru.
Pozemky jsou bez inženýrských sítí a přístup knim je moŽný přes pozemek p.č. 316 ve
vlastnictví obce.
Prohlídku pozemků je'm.ožno zajistit po předchozí domluvě s vyhlďovatelem. tj. obecním
uřadem ostrov, na č. telefonu 602 645 93l (místostarosta) nebo lžs ozt 764 (starosta).

Podmínkv nrodeie

nabyvatelem pozemků bude $zická osoba starší 18 let
minimální prodejní cena pozemků je |70,- Kč/m2
splatnost kupní ceny bude do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy
nabyvatel pozemků bude povinen se v kupní smlouvě zaváaatk tomu, že:
a) bude se podílet na nákladech na zbudování přístupové komunikace k pozemlnim

v souladu se stavební projektovou dokumentací, přičemž předpoklrídaná qiše
nrákladů činí 45 000,- Kč;

b) uhradí niíklady na geometrické zaměření pozemků a vytyčení hranice pozemků ve
výši 15 000,. Kč;

c) pozemky vpŽije k výstavbě rodinného domu, kteý zkolauduje do 5 let od podpisu
kupní smlouvy;

d) pozemky do 5 let od podpisu kupní smlouvy nepřevede bez předchozího písemného
souhlasu obce na třetí osobu;

e) vystavěný rodinný dům bude sloužit k trvďému bydlení.

Náwh kupní smlouvy bude k dispozici od 4. 4. 201I na obecním uřadu ostrov. telefon
602 645 93l nebo na internetových strrínkách obce: www.ostrov-p.b.cz.
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3. Podmínka účasti ve výb{rovém řízení

Výběrového Íizeni se mohou účastnit pouze ffzické osoby.
Uchazeč je povinen uhradit kauci ve výši l0 000,. Kč na účet obce č.43027211/0100, vedený
u Komerční banky a.s., pobočka Příbram. Jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo
uchazeče.
Kauce se považuje za sloŽenou okamžikem připsrírrí na výše uvedený účet. Kauce musí byt
připsána na uvedený účet nejpozději posl-ední den lhůty pro doručení nabídek.
Dokladem o úhradě kauce je příkaz k úhradě potwzený finančním ústavem, že převod byl
uskutečněn nebo rn.ýpis z účtu uchazeče' na kterém je celá částka prokazatelně odečtena ve
prospěch účtu obce.
Doklad o úhradě kauce musí bý součástí nabídky dle bodu 5.
Kauce uchazečů, jejichž nabídky nebudou vybrányjako nejvýhodnější (uchazečů, kteří byli
vyloučeni z výběrového řízení a uchazečů, kteří nesplnili podmínky pro účast ve výběrovém
Íizeni), budou uvolněny do 7 dnů po rozhodnutí zastupitelstva obce o rnýsledcích rnýběrového
Íízeni.
Pokud dojde ke zrušení qýběrového Íizeni ze strany obce ostrov, budou kauce uvolněny do
7 dnů po rozhodnutí o zrušení výběrového Íizsní.
Kauce uchazečů' jejichž nabídky budou vyhodnoceny a vybrríny jako nejvýhodnější, budou
po uzavření příslušné kupní smlouvy započteny na úhradu kupní ceny.
Pokud nedojde zdůvodů na straně vybraného uchazeěe kuzavření kupní smlouvy na
příslušný pozemek, propadne jeho kauce ve prospěch obce ostrov.

4. T.orma podání nabídkv ve vÝběrovém řrzení

Nabídky se podávají osobně nebo dopon1ě9ně poštou v písemné formě a v zapečetěných
obrá'lkách označených ,,vYBERovE RIZEM POZEMEK.. a vyrazným heslem
,,NEoTVÍRAT...

5. Místo a doba pro poůiní nabídek

Nabídky musí být doručeny:

nebo

20.00 hodin, a to nejpozději
do 16.5.2011 do 19.00 hodin.

Nabídky došlé po tomto termínu nebudou zaÍazety do výběrového řízení.
Uchazečem může být podana pouzejedna nabídka.

6. Písemná nabídka musí obsahovat minimá|ně tvto náležitosti:

} jméno a příjmení a rodné číslo uchazeče fiedná-li se o koupi pozemku do společného
jmění manželů. nutno uvést obazmanŽelu)

pozemku je ve výši 170Kělm"



7. Hodnocení nabídek

Vyhodnocení nabídek provede zastupitelstvo obce. Jako jediné kritérium se stanovuje výše
nabízené kupní ceny.

8. VÝběrové řízení

Výběrové řizeni bude zahájeno otevřením obá]ek dne 16. 5. 2011 v 19.30 hod. na obecním
uřadu ostrov č.24. Tohoto akfu se mohou zúčasmit účastníci výběrového řizeni - zasilatelé
nabídek.

Zadavatel si vyhazuje právo veškeré přijaté nabídky odmítnout.

Z přihlríšených zájemců obecní zasfupitelswo vybere nejrrýhodnější nabídku. Z jednání bude
sepsiín protokol' na jehož zakladě vzejde návrh na odprodej nemovitostí zájemci, který nabídl
nejvyšší kupní cenu.
o výsledku uýběrového řízení budou účastníci řizeni informováni písemně po jeho schvrá]ení
zastupitelstvem obce.

9. Uzavření kupní smlouw

K uzavření kupní smlouvy na pozemky
nejýhodnější, dojde do 20 pracovních
zastupitelstvem obce.

s uchazečem, jehoŽ nabídka byla lybrána jako
dnů od schvďení výsledku výběrového řízeru

Ostrov, dne 28. 3.2011
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