Příloha usnesení č……/2016, ZM č. 1/2016 ze dne 15.02. 2016

MĚSTO MILOVICE
.

nám.30.června 508, 289 23 Milovice-Mladá, tel. 325 517 111, email: meu@mesto-milovice.cz

Město Milovice v souladu se zněním § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v
souladu s usnesením č. …../2016 Zastupitelstva města č. 1/2016 ze dne 15.02.2016 zveřejňuje:

ZÁMĚR O PRODEJI NEMOVITOSTI
bytové jednotky č. 319/4 v bytovém domě č.p. 319 v ulici Dukelská v části Milovice zapsané na LV č. 1380 pro obec
Milovice, katastrální území Milovice nad Labem u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Nymburk. Jedná se o bytovou jednotku v druhém nadzemním podlaží o velikosti 2+1 s výměrou podlahové plochy
bytu 60,33m² a příslušenství (sklep+sklepní kóje) s výměrou podlahové plochy 13,14 m² (započitatelné plochy
4,66 m²), podílu o velikosti 12/100 (3/25) na společných částech domu a podílu o velikosti 12/100 (3/25)
k pozemkům parc. č. 707 o výměře 181 m² a parc.č. 708 o výměře 191 m² vše v k.ú. Milovice nad Labem, jak je
zapsáno na LV č. 724 pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.
K prodeji nemovitosti se stanovují tyto podmínky:
 zájemce musí být občanem ČR ve věku od 18 let
 zájemce v současné době nemá finanční závazky vůči městu Milovice
 minimální nabídková cena je 800.000,- Kč
 vyhotovení Kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí prodávající
 veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí hradí kupující (náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu
na vklad práva do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí
nemovitých věcí )
 Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny
 nabídky realitních kanceláří nebudou posuzovány
Nabídka musí obsahovat tyto údaje
- identifikační údaje zájemce (adresa, tel. spojení, e-mail)
- celkovou nabídkovou cenu a způsob úhrady kupní ceny
- čestná prohlášení, vlastnoručně podepsaná zájemcem, prokazující splnění výše uvedených podmínek
Doplňující informace včetně předvedení nemovitosti si lze vyžádat u kontaktní osoby, kterou je Barbora Kaschteová,
referentka Oddělení správy majetku města Milovice, s adresou pracoviště : nám. 30. června 508, 289 23 MiloviceMladá, tel. 325 517 125, 797 978 020, e-mail: barbora.kaschteova@mesto-milovice.cz
Kritéria pro posuzování nabídek
Jediným kritériem pro posuzování nabídek je výše nabídkové ceny
Písemné nabídky lze zaslat nebo doručit na adresu: Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice-Mladá
v zalepené obálce opatřené adresou odesilatele a označené:
„NABÍDKA - prodej bytu č. 319/4, ulice Dukelská, Milovice - NEOTEVÍRAT“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 12. 2016 (pátek) v 09:00 hodin v podatelně MěÚ Milovice na adrese
nám. 30. června 508, 289 23 Milovice-Mladá
Nabídky, které nebudou splňovat výše uvedené náležitosti nebudou posuzovány. Nabídky posuzuje a vyhodnocuje
Rada města, o prodeji nemovitosti rozhoduje Zastupitelstvo města.
Město Milovice si vyhrazuje právo neprodat nemovitost žádnému zájemci
V Milovicích dne: ………
…………………………
Ing. Milan Pour
starosta Města Milovice
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne :

