Pravidla postupu při převodech nemovitéhomaietku ve vlatnictví obce
N{aletín

Zastupitelstvoobce Maletín (dá|etéž,,zastupitelstvo..)
schválilo na svémzasedánídne |3' 12'
2007 usneseníě. 16 tato Pravidla postupupři převodechnemovitéhomajetku ve vlastnictví
obce Maletíns aktualizacíze dne26, I|, 2014,usneseníč.8.
čl.1 Působnosta účinnostPravidel
l. Tato pravidla se vztahujíc na všechnypřípady záměru a rea|izacepřevodu nemovitého
majetku ve vlastnictvíobce Maletín (dá|etéŽ,oobec..),
vyjma pozemkůpro účelvýstavby
rodinných domů,ohledně kterýchplatízvláštnípravidla schválená zastupitelstvem.
2. Tato pravidla nabývajídnem účinnostischválenízastupitelstvem'
čl.2 Pravidla převodu nemovitéhomaietku
1. K realizaci záměru prodat,směnit,nebo darovatnemovitý majetekve vlastnictvíobce
můžebýt urěenjakýkoliv nemovitý majete(ppp$,rpji"i se v některémkatastrálnímúzemína

tzemi České
republiky.

2. Žadate|nese veškerénáklady spojenés realizacípřevodu nemovitéhomajetku' Jedná se
zejménao náklady vzniklé při oddělování nebo scelování pozemků(zpracováni
geometrickéhoplánu atd.)event.o podílna nákladechvzniklých při oddělovánínebo
scelovánípozemků(zpracovánígeometrickéhoplánu atd.)pokud jsou vynaloŽenyv rámci
řešenícelélokality, dále o náklady zazptacoyánípřevodníchsmluv týkajícíchse převáděného
nemovitéhomajetku, náklady zazpÍacovánizna|eckéhoposudku k oceněnípředmětu
převodu, náklady spojenés řízenímu katastráJníhoúřadua daň z převodu nemovitostí.
čl.3 Postup,bři těalizaci převodu
1. Na základě Žádostitřetíchosob, podnětůnebo návrhůstarosty,místostarostynebo členů
zastupitelstva obce vypracuje obecní úřadMaletín (dále téŽ,;(třad)návrh záměr prodat,
směnit, propachtovatnebo darovatnemovitý majetekve vlastnictvíobce.
2. Starostanebo zastupitelstvoschválínebo neschvá|ízáměr obce prodat,směnit, nebo
darovatnemovitý majetek ve vlastnicfrí oP|9],ř,č;|njpodminek převodu'
3. Schválený záměrprodat,směnit,nebo darovatnemovitý majetekobce se po dobu
stanovenou zákonem zveřejní na úřednídesce úřadu.Zámér můžebýt navíc zveřejněn i
způsobemv místěobvyklým.
4, Zastupitelstvo schválí prodej, směnu, nebo darovánínemovitéhomajetku ve vlastnictví
obce, a to podstatnénáleŽitostismlouvy: smluvnístranu'předmět převodu a cenu' jde-li o
úplatnýpřevod. Pro rea|izacipřevodu platítato Pravidla' Zastupitelstvoje oprávněno schválit
dalšípodmínkypřevodu'

5. Jedná-li se o úplatnýpřevod, je Žadate|povinen předat žádosto převod na podatelně úřadu
společněse sdělením,zda souhlasíse všemipodmínkamipřevodu.
' '
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6' o prodeji, směně,nebo darovánípříslušného
nemovitéhomajetku Žadatelirozhoduje
zastupitelstvousnesením.
7. V případě úplatnéhopřevodu nemovitéhomajetku uhradí ŽadaÍe|celkovou převodní cenu i
naklady spojenés realizacípřevodu nemovitéhomajetkupři podpisu převodnísmlouvy'
Nebude-li převodnícena uhrazena,má obec právo od převodu odstoupit.
8. V případě bezúplatnéhopřevodu nemovitéhomajetku uhradí žadate|obci náklady spojené
s rca|izaci převodu nemovitéhomajetku při podpisu převodní smlour,y.
čl.4 VÝiipkv'z

Pravidel

l. Zastupitelstvomůžeschválit ad hoc výjimku z článku2 odst' 2 těchto Pravidel, a to na
zák|adě návrhu starosty, místostarostynebo některéhoz členůzastupitelstva.V takovém
případěnese náklady spojenés rca|izacipřevodu nemovitéhomajetku zcela nebo zčástiobec'
2. ZastupitelstvomůŽeschválit ad hoc výjimku z článku3 odst. 7, větaprvnítěchto Pravidel,
a to na zák|adě návrhu starosty,místostarostynebo některéhoz členůzastupitelstva'
V takovémpřípadě zátoveřt stanovítermínspla1nostipřevodní ceny a nakladůspojených
s rea|izaci převodu nemovitéhomajetku. Zároveřimůžerozhodnout, že se Žadatelembude
nejdříveuzavÍenasmlouva o budoucísmlouvě týkajícíse převodu příslušného
nemovitého
majetku.
3. Zastupitelstvomůžeschválit ad hoc výjimku z článku3 odst. 8 těchto Pravidel, a to
na zák|adě návrhu starosty,místostarostynebo některéhoz členůzastupitelstva.V takovém
případě zároveň'stanovítermín splatnosti nákladůspojených s rca|izacípřevodu nemýého
majetku.
čl.5 Sop.viseiící
ustanovení
1' Při úplatném
převodu nemoviterroma;J'tiiúsécena sjednává zpravid|avevýši,která je
v danémmístěa časeobvyklá, nejde-li o cenu regulovanoustátem.odchylka od ceny obvyklé
musíbýt na jednánízastupitelstvazdůvodněna.
2, Tato Pravidla zveřejníobec způsobemv místěobvyklým.
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