1526/C/2020-HMSU
j.: UZSVM/C/993/2020-HMSU

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt
eské Bud jovice, Odbor Hospoda ení s majetkem státu
Prokišova 1202/5, 371 03 eské Bud jovice

Oznámení o výb rovém ízení s aukcí
ís. C/4/2020 a jeho podmínkách
na zjišt ní zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území

ížkrajice
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále jen „Ú ad“), jemuž podle § 9 zákona
. 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „ZMS“), p ísluší hospoda it s níže uvedeným majetkem, podle
ustanovení § 21 a násl. vyhlášky . 62/2001 Sb., o hospoda ení organiza ních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve zn ní pozd jších p edpis , po spln ní všech
zákonných podmínek,
vyhlašuje dne 27.1.2020
výb rové ízení s aukcí (dále též „V “) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví
eské republiky (dále jen „prodávaný majetek“).

I.
Prodávaný majetek
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku p.p. . 636/4, o vým e 1704 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, zp sob využití: neplodná p da,
zapsaný na listu vlastnictví . 523 pro k.ú. ížkrajice, obec ížkrajice, vedeném Katastrálním
adem pro Jiho eský kraj, Katastrální pracovišt
eské Bud jovice.

II.
Popis prodávaného majetku
Pozemek leží mimo zastav né území mezi osadami Kondra a Chvalkov a je sou ástí lesního
ostrova mezi poli. Na pozemku se nachází podmá ený lesní porost. Dalším spoluvlastníkem je
právnická osoba. P ístup k pozemku je p es pozemky fyzických a právnických osob.
III.
Prohlídka prodávaného majetku
Prohlídka prodávaného majetku se neuskute ní, majetek je voln p ístupný.
IV.
Vyhlášená minimální kupní cena
Vyhlášená minimální kupní cena prodávaného majetku
korun eských).
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iní 16.000,- K

(slovy: šestnáct tisíc

V.
Aukce a minimální p íhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci
1. Aukce se koná bezprost edn po ukon ení otevírání obálek s nabídkami.
2. Aukce prob hne formou podávání nabídek, jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabídka kupní
ceny v listinné podob dosažená ve V . Minimální p íhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci
se stanovuje na ástku 1.000,- K . P edsedající Komise si vyhrazuje právo tuto ástku
v pr
hu aukce snížit dle vlastní úvahy.
VI.
astníci výb rového ízení
1. Ú ad nabízí prodávaný majetek k p evodu fyzickým a právnickým osobám. Ú astníkem
mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby.
2. Ú astníkem V se stává ten, kdo podal Ú adu písemnou nabídku, která spl uje náležitosti
stanovené tímto Oznámením a Podmínkami výb rových ízení na prodej majetku
vyhlašovaných Ú adem (dále jen „Podmínky V “). Podmínky V jsou nedílnou sou ástí
tohoto Oznámení.
3. Každý z ú astník V

m že do V podat pouze jednu nabídku.

4. Podáním nabídky ú astník V
prodávaného majetku.

akceptuje podmínky V

a skute nosti uvedené v popisu

VII.
Podání nabídky a doru ení obálek s nabídkami
1. Nabídka se podává v uzav ené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno ozna ení
adresáta (Ú adu) a která musí být opat ena z etelným nápisem:

„Výb rové ízení s aukcí ís. C/4/2020 - NEOTEVÍRAT !!!“
2. Obálka s nabídkou musí být Ú adu doru ena do úterý 25.2.2020 do 13:00 hod. etn (dále
jen „lh ta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik doru ení obálky s nabídkou je bez
ohledu na zp sob doru ení považováno skute né p evzetí obálky s nabídkou podatelnou
adu na adrese:
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt
eské Bud jovice
Prokišova 1202/5
371 03 eské Bud jovice
3. Obálku s nabídkou lze doru it osobn , prost ednictvím držitele poštovní licence (dále jen
„poštou“), kurýrní službou nebo jiným p epravcem. Za v asné podání obálky s nabídkou
odpovídá ú astník. P ípadné zdržení doru ení obálky s nabídkou zavin né poštou, kurýrní
službou i jiným p epravcem jde k tíži ú astníka. Nabídky nelze doru it cestou datové
schránky; na nabídky takto podané nebude brán z etel.
VIII.
Složení kauce
1. Podmínkou ú asti ve V je v asné složení ástky na úhradu ásti kupní ceny, kterou
astník V složil na ú et Ú adu (dále jen „kauce“), ve výši 1.600,- K . Kauci lze složit
bezhotovostním p evodem nebo složením hotovosti v bance, a to na ú et
. 6015-3222231/0710 vedený u NB, variabilní symbol 890200004. Fyzická osoba uvede
jako specifický symbol datum narození ve formátu DDMMRRRR a do poznámky pro p íjemce
uvede adresu trvalého bydlišt . Právnická osoba uvede jako specifický symbol své I O
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a do poznámky pro p íjemce uvede sídlo spole nosti. Kauci není možné složit v hotovosti
do pokladny Ú adu.
2. Kauce musí být p ipsána na ú et Ú adu nejpozd ji ve lh
s nabídkami.

pro podání obálek

3. V p ípad opožd ného p ipsání kauce na ú et Ú adu nebude nabídka do V zahrnuta. Kauci
je nutné zaslat v dostate ném asovém p edstihu vzhledem ke lh tám mezibankovních
evod ; v asné p ipsání kauce na ú et Ú adu a uvedení variabilního a specifického symbolu
ve správném tvaru je odpov dností ú astníka V . P ípadné zdržení p ipsání kauce na ú et
adu jde k tíži zájemce o ú ast ve V .
IX.
Prezence ú astník a otevírání obálek s nabídkami
1. Prezence ú astník za íná dne 25.2.2020 v 13:00 hod. a kon í v 13:30 hod. na Územním
pracovišti eské Bud jovice, Prokišova 1202/5, 371 03 eské Bud jovice, v zasedací
místnosti.
Prezence ú astníka a jeho zápis do prezen ní listiny ú astník výb rového
nezbytnou podmínkou jeho další ú asti ve výb rovém ízení a eventuální aukci.

ízení je

2. Otevírání obálek s nabídkami se uskute ní v úterý 25.2.2020 v 13:30 hod. na Územním
pracovišti eské Bud jovice, Prokišova 1202/5, 371 03 eské Bud jovice, v zasedací
místnosti.
X.
Výb r kupujícího
1.

Jako jediné kritérium pro výb r kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Výb r
kupujícího bude proveden i v p ípad , pokud se p ihlásí pouze jeden ú astník V .

2.

Platnost kupní smlouvy uzav ené s vybraným kupujícím je podmín na schválením
Ministerstvem financí R podle § 22 ZMS. Neud lí-li p íslušné ministerstvo schvalovací
doložku, k p evodu prodávaného majetku nedojde a V tím kon í.
XI.
Kontaktní údaje

Další informace o prodávaném majetku, bližší informace o povinném obsahu nabídky,
podmínkách V a složení kauce jsou k dispozici na webu Ú adu www.uzsvm.cz, a to v sekci
„Nabídka majetku“. Pokud bude mít t etí osoba k V dotaz, zašle jej písemn poštou nebo
elektronicky na níže uvedenou kontaktní adresu. Ú ad v písemné podob zodpoví dotaz do
3 pracovních dn . Dotaz i reakci Ú ad zve ejní v záložce k prodávanému majetku. Dotazy lze
zasílat do 3 pracovních dn p ed ukon ením lh ty pro podání obálek s nabídkami, dotazy
doru ené po této lh
nemusí být Ú adem zodpov zeny.
Kontaktní adresa:
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt
eské Bud jovice
Prokišova 1202/5, 371 03 eské Bud jovice
Kontaktní osoba: Bc. Marie Kubartová, tel. 387 724 448, e-mail: marie.kubartova@uzsvm.cz
Na webu Ú adu se lze
www.nabidkamajetku.cz .

registrovat
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zasílání
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dalších

nabídek

prodeje

majetku:

XII.
Záv re ná ustanovení
1. Ú ad si vyhrazuje právo zrušit V bez udání d vodu a dále odmítnout všechny p edložené
návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení V se nepovažuje
za jednání ve smyslu § 1729 odst. 1 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis , a ú astník V nemá právo na náhradu škody ve smyslu § 1729 odst. 2
citovaného zákona.
2. Zrušení V p ed posledním termínem pro p edání nabídek Ú ad uve ejní stejným zp sobem,
kterým vyhlásil Oznámení o V a jeho podmínkách, v etn lh t.
3. Ú astníci V nemají nárok na náhradu náklad spojených s ú astí ve V .
4. Všechny dokumenty odesílané Ú adem dle tohoto Oznámení budou zasílány poštou
doporu en s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doru ování uvedené v nabídce,
nebo v p ípad elektronického doru ování prost ednictvím datových schránek na elektronické
adresy uvedené v nabídce. V p ípad , že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních
služeb vráceny Ú adu jako nedoru ené, považuje se za den doru ení takové zásilky t etí
pracovní den po odeslání. Doru ení do datové schránky se ídí ustanoveními zákona
. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument , ve zn ní
pozd jších p edpis .

V

eských Bud jovicích dne …………………..

……………………………………………………….
JUDr. Jana Korešová
editelka odboru Hospoda ení s majetkem státu
Územní pracovišt
eské Bud jovice

ílohy:
Podmínky výb rových ízení na prodej majetku vyhlašovaných Ú adem pro zastupování
státu ve v cech majetkových
Informace pro ú astníky výb rového ízení a ve ejnosti k pr
hu aukce
Nabídka a prohlášení ú astníka výb rového ízení – fyzické a právnické osoby
Návrh kupní smlouvy
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