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Z Á M Ě R    O B C E 
PODLE § 39 ODST. 1 ZÁKONA Č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH 

 

Obecní úřad v Libkově seznamuje veřejnost se záměrem obce odprodat parcelu 
parcelní číslo st. 63/2 o výměře 8 m2, v katastru obce Libkov u č. p. 24, na kterém existuje od 
roku 1968 garáž.   
 

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v 
příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli 
zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.  

O prodeji pozemku je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém 
zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj 
zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu. 
 

Informace, připomínky a návrhy je možno podávat v kanceláři Obecního úřadu Libkov 
v úřední hodiny  Po - 09:00 – 17:00 hod., Pá – 13:00 – 19:00 hod.. 
 
 
 
        
        
V Libkově, 30. 4. 2013 
 
 

…............................................. 
          Vladimír Petr 
          starosta obce 
 
 
 
 
Vyvěšeno:1. 5. 2013 
Sejmuto: 16. 5. 2013 
                         Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 1. 5. 2012  
     Sejmuto z elektronické úřední desky: 16. 5. 2012 
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§ 39 
Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako 
výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu 
obce vyvěšením na úřední desce[3b] obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit 
své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr 
nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního 
zákona[15a] platného ke dni zveřejnění záměru. 
  
§39 (2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a 
čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna. 
  
§39 (3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem 
nebo o výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku 
právnické osobě zřízené obcí. 
  


