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29.10.2019

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTYSE DRNHOLEC
PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY
Městys Drnholec zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
záměr prodat bytovou jednotku
Bytová jednotka č. 559/1 (3+1) v bytovém domě č.pop. 559 na ulici Hrušovanská v obci Drnholec, na pozemku
parc.č. 424/5 kat. území Drnholec, a to včetně podílu na společných částech domu č.pop.559 a na pozemku parc.č.
424/5 ve velikosti podílu 1/6, zapsáno na LV 1704 a LV 1705 pro obec Drnholec, kat. území Drnholec, u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav.
a to obálkovou metodou za těchto podmínek:
 Nejnižší kupní cena je stanovena ve výši 1.200.000 Kč
 Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den uzavření kupní smlouvy (pro možnost hypotečního úvěru
je možné uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě)
Žádosti s nabídnutou kupní cenou doručte v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – prodej bytu č. 559/1“
a s uvedením jména a adresy podatele na obálce nejpozději do 20.11.2019 do 16:00 hod. na adresu: Městys
Drnholec, Kostelní 368, 691 83 Drnholec (případně osobně na podatelnu úřadu městyse).
Bližší informace na tel. 519 520 971 nebo e-mail: vicenikova@obecdrnholec.cz
Termín prohlídky bytu: 6.11.2019 v době od 16:30 do 17:00
Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny.
Městys Drnholec si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z doručených nabídek.
Tento záměr byl schválen Radou městyse Drnholec dne 21.10.2019 usnesením č. 19/5.
Občané se mohou k tomuto záměru vyjádřit do 15-ti dnů od zveřejnění záměru.
Viceníková Lenka
majetkoprávní úsek

otisk úředního
razítka
Zveřejněno na úřední desce dne 29.10.2019

sejmuto dne ………………………………

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 29.10.2019
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje zveřejnění:

sejmuto dne …………………

