
Městys Nepomyšl, okres Louny, 439 7l lÝepomyšl

ZÁME R ME s TYSE ÍvErawr.sÍ,
t,'

ť- 6/201r

o prodeji pozemltti ve vlastnictví měst.vse, ktery se bude projednávat
na 9. veŤejném zaseddní zastupitelstva měst-vse }{epamyšl

dne 26.08.201I

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl se na svém 8. veťejném zasedání dne
24.06.20ll avsouladusustanovením $ 12 odst. I oŠ 39 odst. I zákona
č,128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplilkti, usneslo pŤijmout
a zveŤejnit zÓměr prodat ze svého majetku níže uvedeny pozemek:

Městys Nepomyšl je vlastníkem pozemku č. 2845/I o vyměŤe t I,808 m,, druh
travní porost. Z tohoto pozemku byl geometriclqm pldnem č, 3I I-4/2aI1
addělen pazemek. druh travní porast v městysu a
k. . Nepomyšl, heryi je pfedmětem tohoto záměru.

Cena pozemlrtl č. 2845/5 činí 25,- Kč/mz + ndklady spojené s pfevodem 500,- Kč
za ndvrh rua vHad a prodává se s těmito podmínkami:

a) pozemek se prodáv pouze za ?ičelem vlstavby rodinnéha domu nabyvatele
pozemlat

b) stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí byt zkolaudovdna
do 7 let od podpisu kupní srnlouvy. V opačném pŤípadě bude městysem
Nepomyšl vymáhána smÍuvní pakuta ve vyši l)ti násobÍal Ícupní Ceny

. toÍloto pozemku.

c) v plípadě prodeje pozemku musí byt tento pozemek nabídnut pŤednostně
zpět Městysu Nepomyšl za stejnou Cenu, za kterou byl pozemek koupen od
městyse Nepomyšl.

odtivodnění:
Poddní žádosti na prodej vyše uvedeného pozemlal z majetku městyse Nepomyšl.



Fcučerti..
občané se mohou k tomuto záměru městyse vyjtidťit a pťípadně pŤedložit své
nabídl<y do ]5 dn ode dne zveŤejnění tohoto záměru tiraáem mistyse v
Neyoytlšli. Po uplynutí uvedené lk ty bude uveden11 zdměr s pŤipárnínkami nebo
nabídkami občantž pťedložen zasedání zastupitelstla městysi k proiednání.
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