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Město Židlochovice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39, zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění 
  

ZÁMĚR PRODEJE 
 

 
Město Židlochovice, Masarykova 100, PSČ 66701 Židlochovice, IČO: 00282979, vyhlašuje 
záměr prodeje:    

 bytové jednotky č. 234/4 (o velikosti 81,70 m2, dispozice 2+1) v domě č.p. 234, 
zapsané  v katastru nemovitostí na listu vlastnictví pro obec a k.ú. Židlochovice č. 
2692 (dům č. p. 234 stojí na pozemku p. č. 650/1, zapsaném v katastru nemovitostí 
pro obec a k.ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 2691) včetně podílu na společných 
částech domu a pozemku. 

 
Podmínky prodeje jsou stanoveny následovně: 
 

1. Minimální kupní cena bytové jednotky č. 234/4 je stanovena ve výši 3 268 000 Kč. 
2. Po oznámení výběru kupujícího s nejvyšší cenou bude povinností kupujícího složit 

na bankovní účet města Židlochovice nevratnou kauci ve výši 20 000 Kč (kauce bude 
odpočitatelná z kupní ceny). V případě odstoupení kupujícího od záměru koupit 
bytovou jednotku propadá tato kauce prodávajícímu.  

3. Kupní cena bytové jednotky vč. podílů bude zaplacena před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

4. Před podpisem kupní smlouvy musí mít kupující uhrazeny všechny dluhy a splněny 
veškeré závazky vůči Městu Židlochovice. 

5. Kupující uhradí náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí 
a cenu za úschovu kupní ceny v případě, že kupující bude požadovat uzavření 
smlouvy o úschově o kupní ceny.   

6. Na žádost zájemce může být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní za účelem 
zajištění finančních prostředků na uhrazení kupní ceny. 

 
Hlavním kritériem při hodnocení došlých nabídek je nejvyšší nabídková cena za danou 
bytovou jednotku. 
 
Kupující, který neakceptuje výše uvedené podmínky prodeje v předložené nabídce, bude 
vyřazen.  
 
Záměr prodeje schválilo Zastupitelstvo města Židlochovice č. 16 na svém zasedání dne 7. 10. 
2020, usnesením č. 2020/16/6.  
 
Nabídky podávejte v uzavřené obálce označené textem „Nabídka ke koupi bytové jednotky č. 
234/4 v domě čp. 234 - NEOTEVÍRAT“.  Do nabídky prosím uvádějte jméno a příjmení 
kupujícího, adresu trvalého bydliště, telefon a emailové spojení. 
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Nabídky je možné podávat na podatelně MěÚ Židlochovice, ul. Nádražní 750, 667 01 
Židlochovice.  
 
K nabídkám podaným nebo došlým na Městský úřad Židlochovice po stanovené lhůtě 
nebude brán zřetel.  
 
 
Nabídky podávejte do 4. 12. 2020 do 12 hodin. 
 
 
Informace podává a případné prohlídky zajišťuje JUDr. Libor Schönwälder – tel. 604 290 314 
nebo Vojtěch Kouřil – tel. 725 415 053. 
 
 
Otevření obálek proběhne dne 4. 12. 2020 ve 13 hodin v kanceláři OIMH  na ul. Masarykova 
100 v Židlochovicích. 
 
 
 
Přílohy: 

- Výpis z KN 
- Plán bytu  

 
 
 
 
V Židlochovicích 2. 11. 2020 
 
 
 
 
 
Ing. Kateřina Cmarková 
Vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
 
 

 


