PRAVIDLA PRo PRODEJ POZEMKŮ
VE VLASTIYICTvÍ onCE vnrŘtvÍ
Platná od 1. I0.2016

Preambule

obec Větní je vlastníkem pozemkri vedenych u Katastrálního rí adu pro Jihočesky kraj, katastrální
pracoviště Českj' Krumlov na listu vlastnictví č. 1, v katastrálním izemí Větní, Hašlovice, VšeměryZátot, ZžhoÍíu Větní a Zátolské Dvory.
Prodej pozemk obce Větní se ídíplatnymi právními p edpisy, zejména zákonem č. 8912012 Sb.
občanskymzákoníkem a zákonem č,.I28lz000 Sb. o obcích a těmito pravidly.
Tato pravidla se vztahují na prodeje Pozemk ve vlastnictví obce Větní. Podmínky prodeje pozemkri
jsou členěny jednak pro poze-ky, jejichŽ vyměra, či vyměračástí,nep esahuje 100 m2 (viz článek 3.
(víz čIánek 3 .2)
1 .) a j ednak pro pozemky , jejíchžvyměra j e vyšší
.

obec Větfuí si vyhrazuj eužittato obecná pravidla pouze v p ípadech, kdy prodej p íslušnéhopozemku,
pozemkri, či části pozemku, je'souladu se zájmy obce.

DeÍinice pojm
Nelrypl váJi z kontextu něco jiného, mají v těchto praviďech následující slova
uvedeny s vellc_fon počáteěním písmenem) tento v'znam:
Praviďa _ Praviďa pro prodej pozemkri z majetku obce Vět ní
oÚ - obecní u ad obce Větní
obec - obec Větní
Pozemky - Pozemky ve vlastnictví obce Větní

zo

- zasfup].telsÍvo obce

Větní

žÁdost - Žádost o prodej pozemku z majďku obce
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razy (tam, kde j sou
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čtánek I.
Zátkladní ustanovení
Žáďostse podává písemnou formou, včetně všech p íloh na oÚ.
2. Žádost nebude p edložena Zo k projednání, pokud 1e žaďatel dlužníkem obce anebo je v soudním
Sporu s obcí, ato až do doby, kdy žadatelprokáže opak.
3. Pokud žadatel nereaguje na vyzvy o doplněni Žáďosti, či nep ijímá korespondenci, bude Žádost
v azenaa pokládá se toto za odstoupení od Žádostí.

I.

+. Žádost, která nebyla Zo schválena, se považuj e za vyŤízenou. V p ípadě Žáďostí o opětormé
projednání rozhoduje o dalšímzprisobu vyrízení starosta obce.
5. Je-li žaďatel:io o Pozemek více, rozhoduje o zpťrsobu a podmínkách prodeje Zo.

článek II.

Úeet prodeje pozemkri
obec bude podle těchto Pravidel prodávat pozemky pro ričely, kterymi jsou:
a) vystavba rodinnych domri, eventuálně sjednocení vlastníka jIŽ vystavěného rodinného domu a
pozemku, na němžje takov' drim vystavěn,
b) vystavba rekreačníchobjekt ,

c) využítíproslužby,
d) využitípro zemědělskou vyrobu,
e) vylžitípro čelrekreace,
0 jiné ťrčely.

P i stanovení ťrčelu' pro kteÚ má byt pozemek prodán, vychází obec ze schválené ťrzemně plánovací
dokumentace.

Článek III.
Stanovení kupní ceny Pozemku
]

1. Stanovení ceny pozemkri, jejichž vyměra nep esahuje 100
Cena pozemku je stanovena dle p ílohy č. 1 těchto Pravidel.

m2

l

2. Stanovení ceny pozemk , jejichž q měra p esahuje 100 m2 a
a) o pozemek projevil zájem pouze jedin zájemce:
Kupní cena pozemku bude určena znaleckymposudkem jako cena v místě a čase obvyklá, jehož
zpracováni zadá obec na náklad kupujícího.

b) o pozemek projevilo zíjemvíce zájemcri či jde o jin p ípad' těmito pravidly neupraveny:
o Kupní cena pozemku bude určena znalec$tm posudkem jako cena v místě a čase obvyklá, jehož
zpracováni zadá obec na náklad kupujícího' ne však nižšínež cena pozemku uvedená v Cl. ilI.,
bodu 1 těchto Pravidel. Následně bude kupní cena stanovena podle došl 'ch nabídek od žadatelti,
jako cena a podmínky smlouvy pro obec nejvyhodnější (obálková metoda),
. v ostatních p ípadech v'še neuvedenych stanoví zp sob stanovení kupní ceny Zo.

3. V p ípadech, uvedenych v odstavci 1) se tato PraviďIa vztahují na zájemce, kte í jsou vlastníky
pozemku, ěi pozemk , které p ímo sousedí s Pozemkem obce a jedná Se o Souvisly pozemek či jeho
část, kdy prodej takového pozemku či části je v zá$mu obce.

Kupujícívždyspolečně s kupní cenou uhradí i veškerénáklady spojené s p evodem vlastnickych práv
(nap . zna\ecky posudek, geometricky plán, odměna advokátovi nebo notá i zaZpracování smluv atd.)
a da z nabytí nemovitosti v p íslušnévjzši (poplatníkem daně z nabyí nemovitosti je kupující).

4.

i stanovení kupní ceny tzv. obáIkovou metodou bude umožněno zájemoim p edat obálku osobně
p ímo na jednání komise pro otevíráni obáLek, kterou je Rada obce Větní, která bezprost edně po té
došlénabídky za p ítomnosti zájemci otevŤe a provede kontroh náIežitostí a sdělí uchazeč m
nabídkové ceny nebo doručit písemně na adrese: obec VětTIí, Na Žofíně 191' 382 11 VětTIí
5. P

soznačenímobá1ky,,Nabídkakupníceny-prodejpozemkuč.-.

6. Po vyhodnocení nabídek doporučíRo svym usnesením prodej pozemku konkrétní osobě
sÚm usnesením rozhodne o prodeji

Zo,které

článek IV.
Postup p i vy izování Žátdostíu pozemkri, jejichž v měra nep esahuje 100 m2

oÚ zqistip

íslušná stanoviska správcri sítí,pÍípadněi dalšíchorgán a institucí. V p ípa dě, že Žáďost
se t 'ká pouze části Pozemku, zqistí oÚ vyjád ení Stavebního rí adu k dělení Pozemku.
2.Y pÍípadě nesouhlasného stanoviska Stavebního ri adu k dělení Pozemku oznámítuto skutečnost oÚ
žadateli, včetně návrhu dalšíhomožného postupu.
3. Po zajištěnípotebnych stanovisek a vyjád eni p ed\oží oÚ materiál k projednání Ro k rozhodnutí
o zve ejněni zélměru prodeje Pozemku. Následně oÚ zve ejněni záměr prodeje na ir ední desce obce a
zlrove o tomto rozhodnutí informuj e žadatele atam, kde je dotčeny pozemek pronajat a nájemce není
totožny s osobou žadatele, informuje oÚ písemně, formou Vypisu Z usnesení Ro, i nájemce.
5. Záměr zve ejnění prodeje Pozemku je vyvěšen po dobu nejméně 15 dnri, pokud Ro nerozhodne o
delšílhritě pro zve ejnění záměrll.
6. Po zve ejněni záměru prodeje a jeho sejmutí z:iuÍeďní desky' jsou vyhodnoceny p ipomínky, jiné
1 .

návrhy a Žáďosti, t kqíci se záměru a na základě tohoto vyhodnocení zpraalje oÚ materíál k
projednávání schválení prodeje Pozemhlv Zo.
7. v p ípadě rozhodnutí Zo o prodeji pozemku, kde osoba kupujíci není totožná s osobou nájemce
anájemní vztah nebyl ukončen, oÚ písemně, formou Vypisu Z usnesení ZO, informuje nájemce
Pozemku.

Clánek V.

Postup p i vy izování Žádostíu pozemkri, jejichžvyméra p esahuje 100 m2

oÚ

zajtstíp íslušná stanoviska správcri sítí,p ípadně i dalšíchorgánti a institucí. V p ípa dě, že Žádost
zqistíoÚ vyjád ení Stavebního ir adu k dělení Pozemku.
2.Y pÍipadě nesouhlasného stanoviska Stavebního rí adu k dělení Pozemku oznámituto skutečnost oÚ
žadate|i, včetně návrhu dalšíhomožného postupu.
3. Následně oÚ materiálkprojednání Ro' kterájej postoupí Zokprojednání a rozhodnutí o zve ejnění
záměru prodeje Pozemku. V p ípadě, kdy Zo neschválí zéměr zveÍejnění prodeje Pozemku, postupuje
oÚ ate č1. I.' bod,' 4 těchto Pravidel. V opačnémp ípadě oÚ zve ejněnízáměr prodeje na rí ední desce
obce azárovel,o tomto rozhodnutí informuj ežadateleatam,kde je dotčenypozemekpronajat a nájemce
není totožny s osobou žadate|e, informuje oU písemně, formou Vypisu Z uSneSeníZO, i nájemce.
4. Zámér zve ejnění prodeje Pozemku je vyvěšen po dobu nejméně 15 dn , pokud Zo nerozhodne o
delšílh tě pro zve ejnění záměru.
5. Poté složížadate|o koupi Pozemku,nazákladě vyzvy oÚ, iistinu ve Vjrši 10.000,- Kč, to vše p ed
projednáváním prodeje Zo. Tatojistina Se po schválení prodeje v Zo a p i lzavtení kupní smlouvy,
započte na rihradu kupní ceny a nákladri spojenych s prodejem. V p ípadě, Že žaďatel prodej zmaÍi (v
době po projednání v Zo),jistina propadá ve prospěch obce. V p ípadě, že Zo neschválí prodej, bude
jistina vrácena do 30{i dn po jednaníZo.
5. Po složeníjistiny oÚ zajistí zpracování pot ebn 'ch podkladoÚch materiálri (nap . GP, p ípaďně ZP
1 .

se tyká pouze části Pozemku,

apod.).

6. Po zajištěnípot ebnych podkladovych materiálri p edložíoÚ materiál k projednání Ro, která

Zo a k rozhodnutí o prodeji Pozemku.
osoba kupujícínení totožná s osobou nájemce
pozemku,
kde
7. v p ípadě rozhodnutí Zo o prodeji
anájemní vztah nebyl ukončen, oU písemně, formou Vypisu Z usnesení Zo, ínformuje nájemce
Pozemku.

následně postoupí materiál k prodeji k projednánív

Clánek VI.
Postup p i uzavírání smluv
Na základě rozhodnutíZo o prodeji Pozemku za1istíoÚ sepsáni auzavŤení smlouly o smlouvě budoucí
kupní a po splnění všech podmínek stanovenych vtéto smlouvě, za1istí oÚ sepsání auzavtení kupní
smlouvy. Pokud žadatel neuzav e do 60 dn od prokazatelného doručeníY ,zvy k uzav ení kupní
smlouvy, usnesení Zo o schválení prodeje pozbyvá platnosti.

Clánek VII.
Závérečnáustanovení
Tyto Pravidla nabyvqi ríčinnostidne 1. 10. 2016, nejd íve však okamžikem schváleníZo.
Schváleno na jedniní zastupitelstva dne 19.9. 2016 (Usnesení č. 14412016)

Mgr. Antonín Krák

Ing. Pavel Stindl

starosta

místostarosta

P

íloha č. 1 k pravidl

m

pro prodej pozemk ve vlastnictví obce Vět ní:

Cenová mapa pozemkri v majetku obce pro jediného zájemce platná od 1.10.201
Zustavěné a

plocha k plocha k
zíkladní
byďení - byďení - zahrada,
cena

Schválená v Zastupitelstvu města

rsnesením č'.144 l 2016 ze dne
19.9.2016.
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