Výzva
na podání nabídky ke koupi bytu
Zadavatel:

OBEC HODSLAVICE, 742 71 Hodslavice 211, IČ 00297917

Identifikační údaje bytu:
Byt je umístěn ve III. N.P. domu č.p. 442 v Hodslavicích, skládá se z:
- kuchyně
7,76 m2
-

pokoje

20,13 m2

-

pokoje

13,77 m2

-

pokoje

23,72 m2

-

chodby

5,64 m2

-

koupelny

2,49 m2

-

WC
podlahová plocha bytu
sklepu
celkem

0,80 m2
74,51 m2
5,14 m2
79,65 m2

K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku parc.čís. 1366
zast.plocha o výměře 194 m2 ve výši 7965/48339.
Byt je volný.
Náležitosti nabídky:
nabídka na koupi bytu musí být podána v písemné formě v zalepené obálce a musí obsahovat
•

jméno, příjmení a adresu navrhovatele, kontaktní údaje - telefon, e-mail,

•

navrženou kupní cenu v Kč, ve výši min. 600.000,- Kč,

•

způsob úhrady kupní ceny

Podmínky prodeje:
•

kupní cena musí být uhrazena na bankovní účet obce do 1 měsíce od schválení prodeje zastupiteli
na 5. zasedání ZO dne 16.6.2011, tj. nejpozději do 16.7.2011.

Termín a způsob podání nabídky: do pondělí 6. 6. 2011 do 16.30 hod., a to buď osobně na podatelně
Obecního úřadu Hodslavice (matrika v přízemí) nebo doporučenou poštou. Nabídku podávejte v uzavřené
obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na koupi bytu“.
Zájemce má možnost si domluvit osobní prohlídku bytu – kontaktní osoba – Josef Kudělka, tel. 556750237.
Další údaje:
- měsíční povinná platba vlastníka bytu č. 442/8 do fondu oprav Společenství vlastníků domu č.p.
442 činí 2 690,- Kč.
Hodnotící kritéria:
- jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny, vybrán bude zájemce, který předloží nejvyšší
nabídkovou cenu.
Nabídky budou otevřeny a hodnoceny dne 7. 6. 2011 na zasedání rady obce od 16.00 hodin. Zájemci, kteří
předloží nabídku na koupi bytu, mohou být přítomni při otevírání obálek.

Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce

