OBEC DOLNÍ PŘÍM

Obec Dolní Přím
Zveřejňuje záměr č. 7/2016 - záměr obce smluvně zřídit právo stavby vodovodní přípojky
pro rodinný dům čp. 28 na pozemcích parc. č.632/3 a 632/85 v k.ú. Dolní Přím
(pozemky ve vlastnictví Obce Dolní Přím).
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru dle § 39 odst. 1 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů.
1.

Předmět práva stavby: pozemek parc.č. 632/3 a 632/85 v k.ú. Dolní Přím, zapsaný na
listu vlastnictví č.10001 pro Obec Dolní Přím.

2. Podmínky práva stavby:
- Uchazeč v nabídce uvede návrh částky jednorázové náhrady za zřízení věcného
břemene práva stavby vodovodní přípojky v Kč. /stanovit min. cenu např. 1000,- Kč/
- Uchazeč v nabídce uvede závazek úhrady nákladů spojených se zřízením věcného
břemene práva stavby (geometrický plán, poplatek za návrh na vklad do katastru
nemovitostí, náhrada nákladů za zpracování Smlouvy a návrhu na vklad).
- Uchazeč v nabídce uvede závazek k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, která
bude uzavřena následně po dokončení stavby a protokolárního převzetí pozemku ve
vlastnictví obce.
-

lhůta pro podání písemných nabídek do výběrového řízení: od dne vyhlášení do
12.10.2016 do 12,00 hod.

3.

Adresa pro podání nabídek: Obec Dolní Přím, Dolní Přím čp.1, 503 16 Dolní Přím,
Obálku zajistěte proti nežádoucímu otevření a označte:
„Nabídka – záměr č.7/2016“

4.

Rozhodnutí o schválení práva stavby vodovodní přípojky pro rodinný dům na
pozemcích parc.č. 632/3 a 632/85 v k.ú. Dolní Přím zastupitelstvem obce oznámí OÚ
Dolní Přím žadatelům písemně.

Výběrové řízení končí dnem rozhodnutí zastupitelstva obce, případně zamítnutím celého záměru.
Zastupitelstvo obce může rozhodnout o opakování výběrového řízení za nových podmínek, o
zrušení výběrového řízení nebo nevybrat žádného zájemce.
Na toto výběrové řízení se nevztahují podmínky veřejné soutěže dle Obchodního zákoníku ani
jiné podmínky stanovené obecně závaznými předpisy.
V Dolním Přímě dne 26.9.2016
Petr Švasta
starosta obce

