se sídlem Bílov č. 5, 74301,

Obec Bílov

IČo: 48430'/

49, tel: 556 41,2113, e-mail: obec@bilov.cz

Zámér obce Bílov prodat obecní pozemky
Na základě zákona č.12812000 Sb, ve znění pozdějšíclr předpisťr, § 39 ods.1,

zveřejňuje
obec BÍlov záměr prodat pozemky ve vlastnictví obce Bílov k výstavbě bytového a rodinných domů.
Obec Bílov je vlastníkem pozemků par.č. :
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Zálemcem můžeblít pouze fyzická osoba. nenodnikající. (dále jen ,,zájemce'')
zájemci bude konkrétní pozemek prodán kupní smlouvou, jejížpodmínky jsou přílohou č. 1
tohoto záměru.
Zájemci o koupi některého z výše uvedených pozemků mohou v termínu do 7.10.2021 podat na
Obecní úřad v Bílově podepsanou písemnou pfihlášku do výběrových íizeni , viz příloha č. 2
tohoto záměru. Zájemce získá právo uzavřít kupní smloulu za podmínek podání nejvhodnější
nabídky ve qýběrovém řízení,konaném ťormou elektronické aukce (dále jen ,,aukce"). Každý
Pozemek bude soutěžen v rámci samostatné položky v aukci dle podmínek pro hodnocení,
uvedených v příloze Č. 3 k tomuto záměru s výjimkou nozemků parc.č. 3259199, 3259/1OO a
3259110I, které budou soutěženy společně jako ieden celek ajedna položka. Jedná se o pozemky
určenéúzemnístudií pro wýstavbu bytového domu.
Harmonogram jednotlivých aukcí a lhůta pro zaplacení jistoty budou zaslany po uzávěrce
PřihláŠek na e-mail zájemce, uvedený v přihlášce do wýběrového Ťizeni. Yýzvak účastido aukcí
v rámci jednoho soutěžníhodne bude zasláLrra všem zájemcům, kteří ve stanoveném dni splní
PoŽadované podmínky. Yýzvy k účastibudou zaslány na e-mailovou adresu, uvedenou v
písemnépřihlášce ve lhůtě nejméně tři dny před konáním aukčního kola.
Aukce proběhne 14,10.2021
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Zájemce je oprávněn účastnitse výběrového řizeni ke všem nabízeným pozemkům obce do
doby, kdy bude Úspěšný a podá nejlepšínabídku v některé z předchozích aukcí. Do následujících
aukcí na dalšírrabizené pozemky mu již bude přístup zamezen.
Zájemce musí nejpozději tři dny před konáním aukce uhadit obci Bílov částku 50.000,- Kč.
odpovídajícíjistotě v rámci konání výběrového řízení.
Jistotaje splatná na účetč. 107 - I'79 516 0247 l 0100, variabilní symbo1 = rodné číslozájemce.
NebudeJi ve lhůtě uvedené výše na účtuobce složena jistota v plné výši, nebude zájemce
oPrávněn k ÚČasti v aukci. Zaplacená kauce bude zapoěiíťna do celkové kupní ceny dle návrhu
kupni smlour,y.
V případě, že se zájemce po konání qýběrového řízení rozhodne kupní smlouw neuzavřít,
vzniká obci Bílov právo na plnění z poskytnuté jistoty v plném rozsahu.
Zájemce o pozemek uzavře s obcí Bílov kupni smlour,u, ve které bude na straně kupujícího,
V kupní smlouvě se zájemce zaváže vyblldovat rodinný, resp. bytový dům dle podmínek
Uzemní studie obce Bílov č. Z23-BI, Bilov z data 612018,
U každéhopozemku je vybudována přípojka elektřiny, vody, splaškové a dešťovékanalizace,
Vyvolávací cena za 1m' je Kč 1 036.-, přičemžs ohledem na velikost prodávaného pozemku
bude v aukčnísíni konkrétníaukce uvedena celková vyvoláv aci cena za labízený pozemek.
Jeden zájemce m:ůžezakoupit pouze jeden konkrétnípozemek.
KoneČnérozhodnutí o uzavření kupní smlouvy je vyhrazeno zastupitelst\,u obce Bílov. Na
lzavřeni smlouvy nemá zájemce právní nárok.
ZŽ4emce je povinen po nabytí vlastnického práva lzavŤit k dotčenémupozemku na výzvtl
oprávněné osoby Smlouw o ziizeni služebnosti vedení inženýtských sítí,a to kanalizace,
veřejného osvětlení, vodovodního řádl, zaíizeni distribučnísoustavy, a to rozsahu uvedeném
v přilohách 5 - 8 tohoto záměru obce.
Prodej pozemku dle tohoto záměru není umožněn fyzické osobě, která již zakoupila v dané
1okalitě dle Územní studie obce Bílov ó. Z23-BI pozanek v rámci předchozich dvou výběrových
íízenirea|izovaných obcí Bílov.

Výstavba jednotlivých domů včetně příslušnéprojektové dokumentace a příslušných povolení ze strany
stavebního Úřadu je věcí jednotlivých stavebníků.Tuto v,ýstavbu ani vlízenípříslušných povolení
nebude zajiš1'ovat Obec BiIov.
Bližšíinformace k prodeji pozemku podá Obecní úřad v Bilově.
Příloha č. 1 tohoto záměru jsou dva vzory Kupní smlouvy (na bl,tový dům, na rodinný dům)
Přiloha ě. 2 tohoto záměru je Přihláška do výběrového řízení
Příloha č. 3 tohoto záměru jsou Pravidla pro hodnocení v aukci
Příloha č. 4 tohoto záméru je Územní studie
Příloha č. 5 je GP veřejné osvětlení
Příloha č. ó je GP kanalizace
Příloha č. 7 je GP ČEZ
Příloha č. 8 je GP SmVaK
Příloha č. 9 je závazný vzor smlour,y o zřizeni služebnosti SmVaK k parc.č.325911OO
Příloha č. 10 je závazný vzor smlouvy o zřízení služebnosti SmVaK k parc.č, 3259/95
Příloha č. 1l je závazný vzor smlouvy o zřízení služebnosti SmVaK k parc.č,3259/96
Příloha č. 12 je závazný vzor smlouly o zřízení služebnosti ČEZ k parc.č .3259191
Příloha č. 13 je závazný vzor smlouly o zřízení služebnosti ČEZ k ostatním pozankům
Příloha Č. 14 je závazný vzor smlouly o zřízení služebnosti vedení kanalizace k parc.ě.3259187
Příloha Č. 15 je závazný vzor smlouly o zřízení služebnosti vedení kanalizace k parc.ě.3259/88
Příloha ě, 16 je závazný vzor smlouly o zřízení služebnosti vedení veřejného osvětlení k parc.č. 3259195
Příloha Č. 17 je závazný vzor smlouvy o zŤizeni služebnosti vedení veřejného osvětlení k parc.č. 3259196
Příloha č. 18 je mapa územís r,yznačenímprodávaných pozemků

zderrčk Fusík
starosta obce. v.r.

