
Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64  Lipoltice 

Záměr prodeje 

Prodej pozemku parcelní číslo 357/59 v katastrálním území Lipoltice o výměře 

965 m2 ve vlastnictví Obce Lipoltice. 

Podmínky prodeje: 

1. Pozemek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu 

pozemku za m2 , Obec Lipoltice není plátcem DPH. 

2. Výběr budoucího vlastníka bude proveden tzv. „obálkovou metodou“, 

tj. nabídky doručené na Obecní úřad Lipoltice budou zaevidovány a po 

stanovené lhůtě pro podání nabídek budou neprodleně předány Mgr. 

Tomáši Pavlovi, Smilova 547, 530 02 Pardubice, který provede 

vyhodnocení nabídek včetně zhotovení protokolu o otevírání obálek a 

vyhodnocení nabídek.  

3. Minimální cena pozemku je 800 Kč/m2. 

4. V případně shodné nejvyšší nabídky od více zájemců, budou tito zájemci 

vyzváni k podání nové nabídky kupní ceny pozemku za m2 a následně 

bude provedeno nové vyhodnocení nabídek postupem uvedeným 

v bodě 2) tohoto záměru. 

5. Do 1 měsíce od vyhodnocení nabídek bude uzavřena s vítězným 

zájemcem Kupní smlouva s podmínkou složení kupní ceny do advokátní 

úschovy Mgr. Pavla do 3 měsíců od podpisu Kupní smlouvy. 

6. Nabídky zájemci doručí písemně na Obecní úřad Lipoltice, Lipoltice 2, 

533 64 Lipoltice nejpozději do 15.10. 2021 do 10.00 hod. na tiskopisu 

v řádně uzavřené obálce označené jménem, příjmením a adresou 

zájemce, uvedením adresáta – tj. Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64  

Lipoltice a uvedením akce „Prodej pozemku p.č. 357/59 v k.ú. Lipoltice - 

NEOTVÍRAT“. 

7. Zájemci podají své nabídky na tiskopise, jeho vzor je přílohou tohoto 

záměru. 

Tento záměr se vyvěšuje dle § 39 zákona o obcích (č. 128/2000 Sb. v platném 

znění). 

Tento Záměr schválilo Zastupitelstvo obce Lipoltice na svém jednání dne 10.9. 

2021 usnesením č. 42/2021. 

 

Lipoltice dne 22.9.2021                                       Ing. Libor Černý 

                                                                                starosta obce 

 

Vyvěšeno:   22.9.2021 

Sejmuto:      16.10.2021 

 

 

 



Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64  Lipoltice, IČ 273902 

 

Prodej pozemku 

parcelní číslo 357/59 v k.ú. Lipoltice o výměře 965 m2. 

Nabídka kupní ceny pozemku za m2. 

 

 

Zájemce/zájemci: 

 

Jméno a příjmení:      ………………………………………………………… 

 

Adresa trvalého pobytu:   

……………………………………………………………………………………                         

 

Telefon:        E mail: 

 

Doručovací adresa zájemce v případě, že se neshoduje s adresou 

trvalého pobytu: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Nabídka ceny pozemku:     ………..………. Kč/m2 

 

 

V…………………………. dne ………………….. 

 

       

                                                                      

…………………………………………….. 

                                                podpis zájemce, podpisy zájemců 
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