Obec Dolní Kalná, Dolní Kalná č. p. 178, PSČ 543 74

NABÍDKA OBCE DOLNÍ KALNÁ
PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU (záměr obce č. 2/2016, schválen ZO dne 15. 12. 2016)
Obec Dolní Kalná nabízí k prodeji nemovitý majetek:
 Pozemková parcela č. 1062/19, výměra 270 m2, zahrada, ZPF
 Pozemková parcela 1062/2, výměra 736 m2, zahrada, ZPF
 Stavební parcela č. 148, výměra 473 m2, zastavěná plocha a nádvoří
 Budova č. p. 130 (bývalá záložna), bydlení
Katastrální území Dolní Kalná, nemovitosti jsou vedeny k. ú. pro Královéhradecký kraj, k. p. Trutnov, LV 10001

Podmínky prodeje a závazný termín pro podání nabídek:
Povinné náležitosti nabídek:
 jméno a příjmení zájemce (název firmy), adresa pobytu (sídlo firmy), kontaktní telefon a e-mail
 nabídková cena vč. DPH, způsob úhrady
 specifikace účelu k jakému bude po rekonstrukci budova sloužit, plánovaný rozsah rekonstrukce
(respektování nebo změna historického vzhledu budovy, změna půdorysu budovy, bourání nebo přístavba,
úprava zahrady a schodiště, atd.), předpokládaný termín zahájení rekonstrukce a plánovaný termín
dokončení, jaký bude mít stavba přínos pro obec Dolní Kalná
Písemné nabídky podávejte na adresu: Obec Dolní Kalná, č. p. 178, nejpozději do 10. 2. 2017, 14.00 hod.
Nabídky doručte v uzavřené obálce s nadpisem „NABÍDKA Č. 1/2017 ZÁLOŽNA“.
 nabídky lze doručit poštou, nebo je předat osobně na OÚ (každý všední den od 8.00 do 15.00 hodin).
 prohlídka nabízených nemovitostí je možná po telefonické domluvě
 obec Dolní Kalná si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a řízení zrušit
 výběr uchazeče, se kterým bude uzavřena smlouva, schválí zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání

IČO:00277762

e-mail:starosta@dolnikalna.cz

Bližší informace k této nabídce zájemcům poskytne:
Obecní úřad v Dolní Kalné – starostka Jaroslava Vanclová
telefon: 724 180 501, 499 448 222, e-mail: starosta@dolnikalna.cz

Zveřejněno na úřední desce Obce Dolní Kalná vč. desky umožňující dálkový přístup, dne: 19. 1. 2017
Bude sejmuto z úřední desky dne: 10. 2. 2017
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NABÍDKA OBCE DOLNÍ KALNÁ Č. 1/ 2017, PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU
Zobrazení nabízených nemovitostí v katastrální mapě
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