Obec

Boseň

45,

Boseň

295 DlMnichovo Hradiště

tet.326 784 204, e-mail: bosen@volny.cz, datová schránka: 2jrakc3

V Bosni dne 8.1.2020
č1. ouno tslzo

zÁruĚn oBcE č. Llzozo
Obec Boseň tímto v souladu s § 39 odsť. t zákona č, 1.28|2OOO Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva obce Boseň ze dne 19.t2.2OL9

zveřeiňuie záměr
o prodeji pozemku p.č.34Il47 v k.ú. Boseň, druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 562 m2
a

vvh la šu ie výběrové řízen í č. 1/2020
o nejvýhodnějšínabídku ke koupi uýše uvedeného pozemku p.č. 34Ll4L

v k.ú. Boseň, zapsaného na LV č.
pro
pracoviště
10001 u Katastrálního úřadu
Středočeský kraj, katastrální
Mladá Bolesla4 pro k.ú. Boseň, obec
Boseň.

Minimální kupní cena činí:614.860,-

Kč ( stanovena

dle znaleckého posudku č.7459ltOl2OL9)

podmínkv vÝběrového řízení:

1) Nabídku můžepodat kterákolifyzická nebo právnická osoba.
2) Nabídka musíobsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště u fyzické

3)
4)

5)
6)
7)

osoby, nebo název, sídlo a lČ u právnické osoby, výši nabídnuté kupní ceny, datum, podpis.
Písemná nabídka musí b,ýt doručena obci Boseň poštou či osobně v uzavřené obálce, na které bude
uvedeno: ,,NEOTVÍRAT - Výběrovéřízeníč, L|}OIO - pozemek
Otevírání a hodnocení doručených nabídek bude provedeno na jednání zastupitelstva obce dne 21.
února 2O2O za možnéúčastizájemců. Vyřazeny budou nabídky, které byly doručeny po lhůtě
stanovené v podmínkách výběrového řízení, neobsahují veškeré zadané náležitosti, obsahují nabídku
nižšíceny, než je stanovená minimální kupní cena.
Všichni zájemci budou o výsledku výběrového řízení písemně vyrozuměni nejpozději do 7 dnů.
Po schválení prodeje pozemku zastupitelstvem obce bude se zájemcem, který nabídl nejvyššíkupní
cenu, sepsána kupní smlouva.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a tím neuzavřít kupní
smlouvu s žádným zájemcem.

Nabídky, popřípadě připomínky k tomuto záměru je možnépodat písemně na adresu: Obec Boseň, Boseň 45,
295 01, Mnichovo Hradiště, ode dne vyhlášení do 19. února 2020 do 12,00 hodin.

Zveřejněno na úřední desce

:

8.I.2020

Sejmuto ziřední desky:

0tsĚs

Současně zveřejněno způsobem umožňujícímdálkový přístup na www.bosen-obec.cz
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