PRODEJ POZEMKŮ
Čechy pod Košířem

LOKALITA POD HŘBITOVEM

Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů,
14 km od Prostějova a 22 km od Olomouce,
výměra pozemků 700–1100m2.
Čechy pod Kosířem jsou malebná hanácká vesnice ležící na rozhraní
Hané a Drahanské vrchoviny, na úpatí severozápadního svahu Kosíře,
v nadmořské výšce 273 m n.m. Je vzdálená 14 km od Prostějova
a 22 km od Olomouce. Samotný Velký Kosíř (442,8 m n.m.) je jednou
z dominant obce a na jeho vrcholu byla v roce 2013 vybudovaná nová
rozhledna.
Pozemky v nové obytné zóně s názvem “Pod Hřbitovem” se nachází
v severozápadní části obce na úpatí severozápadního svahu Kosíře.
Místo nabízí plný komfort pro všechny, kteří hledají bydlení ve starobylé
obci obklopené čistou přírodou, kde převládá ticho a klid a kde se lidé navzájem znají. Současně je zajištěna výborná dopravní obslužnost
do Olomouce, Prostějova a Konice s častými spoji autobusové dopravy. Lokalita má plnou občanskou vybavenost. V obci se nachází základní škola
– první stupeň a mateřská škola, pošta, zdravotní středisko, dům pokojného stáří s pečovatelskou službou, obchody, knihovna, restaurace, kostel,
zrekonstruovaný barokní zámek s rozsáhlým krajinářským parkem, kde se v letním období konají nejrůznější kulturní a společenské akce. V obci
se nachází jedno z největších muzeí historických kočárů a v bývalé továrně na výrobu hasební techniky je vybudováno obecní hasičské muzeum.
Na aktivním životě v obci se podílí spolky TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Junák a Klub seniorů. Pro rekreaci a sport slouží dobře vybavené
fotbalové a dětské hřiště, stejně jako nové multifunkční zařízení pro kulturu a sport s moderní sportovní halou a venkovním areálem.
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Idea s.r.o. Idea s.r.o
Stavební parcely jsou zainvestovány z rozpočtu obce a probíhá budování inženýrských sítí, které bude dokončeno nejpozději v dubnu
2019. V ceně pozemku je zahrnuto vybudování všech inženýrských sítí - komunikace, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, veřejná zeleň,
přípojky plynu, elektrické energie, vody, dešťové a splaškové kanalizace. Cena pozemků je stanovena na 1350,- Kč včetně DPH.
Ing. Jiří Kučera

(vedoucí kanceláře Prostějov)

Profesní cíl

Vytvořit pro své klienty funkční kancelář
finančního poradce pracujícího i za honorář na
stejné úrovni jaká existuje v USA a v Evropě,
která je za klienta schopna řešit veškeré jeho
finanční záležitosti včetně zastupování klienta
na základě plné moci.
Pravidla:
Dodržení daného slova patří k základním

Finanční makléř senior, vedoucí kanceláře
Prostějov

Klientela – asi 300 rodin, stálých klientů 30 rodin, převážně
střední vrstvy, dále vyšší střed a VIP klientela.

Objem spravovaných financí: dříve 90 mil. Kč, dnes 50 mil.
Kč, aktivně 30 mil. Kč pro rodiny v oblasti vyššího středu a
VIP klientely.

Správa portfolií: nejčastější okolo 6 mil. Kč přes firmy Broker
trust, BBI, DRFG, J6T, OCAM. 30 možností investic pro
klienty. Nákup zlata přes notářskou úschovu.
Rozsáhlé zkušenosti s financováním bydlení – znalost

