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PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBÁLKOVOU METODOU
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 41/6a a č. 41/6b pravidla upravující postup při prodeji
nemovitostí obálkovou metodou v tomto znění:

I. Předmět obálkového prodeje
Předmětem obálkového prodeje je prodej stavebních pozemků v Žeroticích, v lokalitě „Za sýpkou“:
č. 680/157 o výměře 970 m2
č. 680/158 o výměře 1206 m2
Stavební pozemky jsou v terénu označeny plastovými znaky, budou prodány s vodovodní přípojkou
včetně vodovodní šachty, ukončenou záslepkou ve vodovodní šachtě. Dále přípojka kanalizační –
označené vyústění trubního vedení ukončené záslepkou - na pozemku. Plynová přípojka včetně skříně
s rezervovaným přípojným místem, převod rezervovaného příkonu NN, vše součástí pozemku.

II. Účastníci obálkového prodeje
Účastníkem obálkového prodeje může být pouze fyzické osoba, která dosáhne věku 18 let a má
České občanství.

III. Podmínky obálkového prodeje pozemků
Rozhodujícím kriteriem je výše ceny, kterou zájemce nabídne a ve stanovené lhůtě uhradí na účet
obce č. 25325741/0100.
Nejnižší podání je 1000,- Kč + DPH za 1 m2 pozemku
Zájemce může koupit pouze jeden pozemek.

IV. Organizační zabezpečení obálkového prodeje
Průběh a informace o obálkovém prodeji zajišťuje obec Žerotice, vlastní průběh prodeje řídí komise
jmenovaná starostou obce.

Obec Žerotice stanoví termín konání obálkového prodeje a předem oznámí způsobem v místě
obvyklým (oznámení na úřední desce, internet) a evidovaným žadatelům nabídku obce na prodej
pozemků.
Starosta obce jmenuje komisi, která provede výběr kupujícího dle zadaných kriterií.
Komise před zahájením výběru ze svých řad zvolí předsedu komise.
Jednání výběrové komise je neveřejné. O jejím průběhu bude sepsán protokol.

V. Průběh obálkového prodeje
Obálkový prodej se provádí pro pozemky uvedené v článku I. těchto pravidel.
Zájemce musí podat písemnou nabídkou v uzavřené neporušené obálce na Obecní úřad v Žeroticích
nejpozději do 9. 1. 2023 do 16. hodin s označením „Prodej nemovitostí“ – „NEOTVÍRAT – CENOVÁ
NABÍDKA“.
Cenová nabídka musí obsahovat tyto údaje:
Přesnou identifikaci účastníka výběrového řízení, tzn. jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, spojení
(pokud záměrem zájemce je koupě nemovitosti do tzv. společného jmění manželů – nutno uvést
generálie obou manželů) a podpis.
Nabízenou výši kupní ceny za 1m2 pozemku (minimálně ve výši požadované).
Prohlášení ke GDPR, datum, podpis.
Po otevření obálek a přečtení všech nabídek oznámí předseda komise jména budoucích kupujících.
Údaje jsou zapsány aritmeticky od nejvyšší nabízené kupní ceny do protokolu o průběhu obálkového
prodeje.
Pokud dva nebo více zájemců učiní stejně velikou nabídku, je pouze mezi nimi proveden obálkový
výběr. Zájemci učiní opakovanou nabídku, její výše musí být minimálně ve stejné výši, jako nabídka
původní. Tento postup se opakuje až do doby výběru jedné nejvyšší nabídky. Jako platná je
považovaná poslední nabídka, která rozhodla o budoucím kupujícím.
Obálkový prodej proběhne v pondělí 9. 1. 2023 od 19. hodin v kanceláři obecního úřadu v Žeroticích.
Obec Žerotice není došlými návrhy vázána a vyhrazuje si právo odmítnout všechny nabídky bez udání
důvodu.
Účastníci obálkového řízení souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro účely
obálkového řízení.
Dle protokolu o průběhu obálkového prodeje budou pozvaní dva žadatelé s nejvyšší předloženou
nabídkou na zasedání výběrové komise dne 11. 1. 2023 v 19. hodin. Žadatel s vyšší předloženou

nabídkou má možnost si z nabízených stavební místo vybrat. O výběru jednotlivých míst konkrétnímu
žadateli dle výše uvedeného postupu bude sepsán protokol.

VI. Podmínky uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva bude sepsána do 30 kalendářních dnů od vyhlášení kupujícího s nejvyšší nabídkou.
Kupující je povinen uhradit kupní cenu v plné výši na účet obce Žerotice do 30 kalendářních dnů od
podpisu kupní smlouvy.
Kupující je povinen zahájit výstavbu rodinného domu do 2 let od podpisu kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje, že nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy postaví rodinný dům.
Obec si vyhrazuje předkupní právo pro případ nesplnění závazků kupujícího ve smyslu zahájení
výstavby v limitu dvou let.
Kupující se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši podílu dotace ke stavebnímu místu a to 150.000,Kč v případě nesplnění předepsaného limitu 5 let pro dokončení stavby rodinného domu, kterou si
propozice a přidělení dotačního titulu vymiňují.
Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti – vyhotovení kupní smlouvy a správní
poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitosti.

V Žeroticích dne 7. 11. 2022

Libor Eksler, starosta obce Žerotice

