Zveřejnění záměru obce Krchleby
Zastupitelstvo obce Krchleby se rozhodlo dle ustanovení § 39, odst. l), zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších doplňků,
zveřejnit záměr k prodeji bytu ve vlastnictví obce
Parcelní číslo st. 197, k.ú. Krchleby na Moravě
Adresa Krchleby 2, 789 01 Zábřeh
Výměra bytu (celková podlahová plocha s příslušenstvím) : 33,19 m2
Umístění bytových prostor: suterén (vstup i boční)
Byt jednotka: č.2/2 se součástmi a příslušenstvím
Druh stavby : panelový dům (suterén, první a druhé patro- počet bytů 8)
dům je nově zateplen včetně půdních prostor
Nutná rekonstrukce celých prostor bytu – mimo oken
Prohlídka bytu je žádoucí a bude provedena po dohodě zájemce a pracovníka obecního
úřadu.
Odborné vyjádření k ceně bylo provedeno v květnu 2021 částkou 296.130,- Kč
Způsob prodeje „Obálkovou metodou“ za nejvýhodnější cenu.
Posoudí zastupitelstvo obce a rozhodne o prodeji.
Předpokládaný termín červen - červenec 2021, úhrada před podpisem kupní smlouvy na účet
obce. Kupující se musí seznámit se stavem bytu a jeho součástmi.
Obec může prodej zrušit kdykoli před podpisem kupní smlouvy bez uvedení důvodu.

Vzhledem k předpokládanému většímu zájmu můžete své nabídky zasílat
okamžitě po zjištění stavu bytu na přiloženém tiskopise (nabídkový formulář)
v zalepené obálce s nápisem „byt – neotvírat“ na adresu Obec Krchleby,
Krchleby 80,78901 Zábřeh.
Další dostupné informace je možno získat na Obecním úřadě Krchleby v úředních dnech
a hodinách tel. 724861094 a 583448154! Nabídkový formulář je možné si vyzvednout na
Obecním úřadě v Krchlebech (při prohlídce bytu).
Vojtěch Keszeli
starosta obce

Zveřejněno : ………………………..
Sejmuto:

…………………………

Nabídkový formulář
Identifikace žadatele: (pro vyrozumění k prodeji bytu)
Fyzická osoba:
Jméno:…………………….. příjmení:……………………………………..
Adresa: ……………………………………………………………………..
Telefon:……………………….. Email:…………………………………….
………………………………………………………………………………
Právnická osoba: (identifikace)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Žadatel má zájem byt vykoupit za účelem jeho využití k trvalému bydlení. ANO

NE

(nehodící se škrtněte)

Žadatel má zájem byt vykoupit a po rekonstrukci pronajmout k bydlení.

ANO

NE

(nehodící se škrtněte)

Předpokládaný počet uživatelů bytu: ………….. (nepovinné)
Žadatel prohlašuje, že se pro koupi bytu dostatečně seznámil se stavem nabízeného nemovitého
majetku a jeho součástmi. Je si vědom, že prostory vyžadují celkovou rekonstrukci pro trvalé
užívání.
Žadatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu koupi a prodeje uvedené
nemovitosti.
Nabídková cena: ………………………….Kč slovy: ………………………………………………
V …………………….. dne:……………………….

………………………………………….
vlastnoruční podpis žadatele

Po vyplnění vložte do obálky označené heslem „byt-neotvírat“, pečlivě zalepte a zašlete na adresu
Obec Krchleby, Krchleby 80, 78901 Zábřeh. Je možné doručit i osobně v úředních dnech
a hodinách. O výsledku budete po rozhodnutí zastupitelstva obce vyrozuměni.

