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OPATŘENÍ OBCE č.1/2011
o zásadách pro převod nemovitostí obce Řehlovice

Zastupitelstvo obce Řehlovice se usneslo dne 5.10.2011 vydat podle ustanovení § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů toto Opatření obce

Článek 1

Základní ustanovení
1. Tyto zásady upravují postup pro převod nemovitého majetku obce tak, aby se předešlo vzniku
případných škod obce. Tyto zásady se nevztahují na hospodaření s byty v majetku obce.
2. Nemovitý majetek obce Řehlovice je veškerý majetek, zapsaný na listu vlastnictví č. 1 pro
obec a k.ú. Řehlovice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrálního pracoviště Ústí
nad Labem, který byl na obec Řehlovice převeden podle zákona č. 172/1991 Sb. a majetek
nabytý obcí jiným způsobem.
3. Převodem se rozumí prodej, darování a směna nemovitého majetku obce.

Článek 2

Podmínky převodu
1. Nemovitý majetek obce lze převést na fyzickou osobu s trvalým pobytem v ČR nebo EÚ, která
není dlužníkem obce a není v úpadku a ani proti ní není vedeno nalézací, exekuční,
konkursní, vyrovnávací, insolvenční či jiné řízení, které by bylo způsobilé zpochybnit platnost
či účinnost převodu nemovitostí, nebo které by se mohlo dotýkat práv a povinností z tohoto
převodu nemovitého majetku vyplývajících.
2. Pro převod nemovitého majetku obce na právnickou osobu se sídlem v ČR nebo EÚ platí
stejné podmínky.
3.

Splnění stanovených podmínek deklaruje fyzická osoba anebo statutární zástupce právnické
osoby dle podmínek obce, že tato fyzická či právnická osoba není v úpadku, ani že proti ní
není vedeno nalézací, exekuční, konkursní, vyrovnávací, insolvenční či jiné řízení, které by
bylo způsobilé zpochybnit platnost či účinnost převodu nemovitostí nebo které by se mohlo
dotýkat práv a povinností z tohoto převodu nemovitého majetku vyplývajících.

Článek 3

Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 11. 2011.
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místostarosta
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