Žádost byla přijata dne:

ŽÁDOST O PŘEVOD NEMOVITOSTI (NEMOVITOSTÍ)
výběrovým řízením (formou aukce), které se koná dne

ÚDAJE O ŽADATELI
Jméno a příjmení*

Datum narození

Manžel/manželka**

Bydliště

Obchodní jméno*

IČ
Sídlo

Telefon
E-mail

Číslo účtu

*) nehodící se škrtněte
**) V případě, že záměrem je koupě nemovitosti/nemovitostí do společného jmění manželů, je nutné uvést
jména a příjmení obou manželů včetně dat narození a bydliště.
Účastník výběrového řízení musí být starší 18 let.

Při výběrovém řízení zastoupen (uvést osobní údaje zástupce):

ÚDAJE O NEMOVITOSTI (NEMOVITOSTECH)
Nemovitost (Nemovitosti)
Záměr využití
Další údaje
Zdroj, ze kterého jste se dozvěděli o prodeji nemovitosti (nemovitostí):

Žádám Vás o prodej výše uvedené nemovitosti (uvedených nemovitostí) a prohlašuji, že
údaje, které jsem uvedl v žádosti, jsou pravdivé. V souvislosti s vyřizováním mé žádosti
uděluji souhlas s uvedením a používáním osobních dat. Jsem zároveň seznámen
s příslušným záměrem města Dačice na prodej předmětné nemovitosti (předmětných
nemovitostí).
Zároveň prohlašuji, že plně akceptuji ujednání, kdy v případě, že zastupitelstvo města
schválí prodej nemovitosti (nemovitostí) do mého vlastnictví a neuzavřu ze své vůle
příslušnou kupní smlouvu nejdéle do 3 měsíců po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji
nemovitosti (nemovitostí), jistina složená v rámci výběrového řízení mi nebude vrácena a
propadne jako sjednaná smluvní pokuta ve prospěch města Dačice.

............................................
(podpis žadatele, razítko)
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UPOZORNĚNÍ - čtěte pozorně:
-

tuto vyplněnou žádost je nutné doručit na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého
nám. 1/I. (vyplněné formuláře nedoručené včas na podatelnu MěÚ nebudou
považovány za platné a zájemce se nebude moci zúčastnit výběrového řízení)
pokud je žadatelem právnická osoba, musí být přílohou této žádosti kopie výpisu
z obchodního rejstříku či obdobné listiny (ne starší než 3 měsíce)
při prezenci v rámci výběrového řízení je nutné prokázání totožnosti občanským
průkazem
při zastupování požadujeme doložit plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele, v případě,
že se výběrového řízení zúčastní jeden z manželů, požadujeme doložit plnou moc druhého
z manželů s ověřeným podpisem zmocnitele
při prezenci je nutné předložit potvrzení o zaplacení jistiny
konečné rozhodnutí o prodeji náleží výhradně v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, Zastupitelstvu města Dačice

Dále žádáme o uvedení těchto údajů:
Způsob úhrady kupní ceny
a/ úhrada do 30 dnů ode dne podpisu případné kupní smlouvy
b/ úvěrem
c/ částečně formou úvěru - úvěr ve výši:
d/ jiný způsob:
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