Městys Spálov
Spálov 62
742 37 Spálov

Směrnice
pro prodej majetku ve vlastnictví městyse Spálov obálkovou metodou

ü.I.

Tato směrnice upravuje způsob prodeje majetku ve vlastnictví městyse Spálova
obálkovou
čl. u.
1. Předmětem prodeje majetku městyse Spálov formou obálkové metody se uskutečňuje
na základě usnesení Zastupitelstva městyse.
2' S vlastnickým právem mohou přejít na jeho nabyvatele i jiná práva azávazky
související s tímto

metodou'

majetkem.

đ.lll.

Prodej majetku ve vlastnictví městyse Spálov obálkovou metodou je veřejný.
Účastníci aukce nesmějí činit Žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoliv způsobem
negativně ovlivňovali průběh prodeje formou obálkové metody.
3. Z účastina prodeji nemovitosti obálkovou metodou můžebýt vyloučen jejím
pořadatelemkaŽdý, kdo porušuje tuto směrnici nebo obecně platné právní předpisy.
čl. ľ.
jak
L. Nabyvatelem majetku můžebýt,
ţzická osoba staršíL8 let způsobilá k právním
rikonům, tak právnická osoba, která můžev ČR nab1fiĺat majetek a zároveň nesmí mít
nesplněné pohledávky vůčiměstys a nebyl jím zmařen průběh předchozích prodejů.
2.|e-lri předmětem prodeje byţ rodinný dům, bytoý dům nebo jiná stavba sloužící
převážně k bydlení, můžebýt nabyvatelem majetku pouze ţzická osoba, která
nepodniká na realitním tľhu (tzn.,źe nezprostředkovává ani neľealizuje obchody
s nemovitostmi za účelemdosaženízisku).
3.Zájemce o majetek je povinen prokázat se průkazem totožnosti, v případě právnické
osoby ještě úředně ověřeným q1ipisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm právnická
osoba zapsâna, a případným zmocněním k účastiv prodeji. V případě, že právnická
osoba se nezapisuje do obchodního rejstříku, je povinna prokázat se listinou osvědčující
existenci a způsobem podepisování této právnické osoby.
4.Zájemce o majetek složípřed konáním prodeje zálohu na kupní cenu ve výši 700/o
z ceny v místě a čase obvyklé prodávaného majetku. Po vyhodnocení, bude neúspěšným
zájemcům zá|oha vrácena. Zna|ecký posudek k prodávanému majetku musí být
vypracován dle posledně platného právního předpisu a nesmí být staršíjednoho roku.
5. Zájemcům o majetek jsou rozdány obálky orazítkované městysem s formulářem, kde
jednotliví zájemci vyplní jméno a příjmení a nabízenou cenu.
6. Prodej je ukončen vyhodnocením nabídnutých cen v obálkách a oznámením nejvýše
nabídnutéceny a nabyvatele nemovitosti ustanovenou komisí. Dalšínabídnutéceny
1.
2.

v obálkách se nezveřejňují. o průběhu každého prodeje je sepsán ustanovenou komisí
protokol o prodeji. NedíInou součástíjsou obálky s vyplněnými formuláři jednotliých
zájemců' Protokol je neveřejný.
7.Zájemce, který v obálce nabídne nejvyššíkupní cenu je povinen nejpozdějĺ dos-ti dnů
po ukončeníprodeje majetku formou obálkové metody podepsat kupní smlouvu.
V případě odstoupení ze strany zâjemce záloha na kupní cenu propadne ve prospěch
městyse Spálov na úhradu nákladů spojených se zmařením prodeje, stejně tak i
v případě porušení podmínek kupní smlouvy. V případě neuzavření kupní smlouvy
prvním zájemcem, bude obálková metoda zrušena.

cl. v.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí podá městys Spálov do 3O-ti dnů po splnění
podmínek v kupní smlouvě' Správní poplatek zanávrh hradí kupující.
2.Kţzickémupředání majetku dojde v den připsané úhrady celé kupní ceny.
3. Daň znabytí nemovitého majetku uhradí kupující.
cl. u.
Tato směrnice o prodeji majetku ve vlastnictví městyse Spálov obálkovou metodou
nabý,vá účinnostijejím schválením ZM dne ']'0.L2'20L9'
]..
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