
Městys Dolní Čermná 

561 53 Dolní Čermná 76,  IČO 278734, www.dolni-cermna.cz 

tel.: 465 393 125,  e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz, 

________________________________________________________________________ 

                                                         Oznámení 

o vyhlášení veřejné soutěže obálkovou metodou na prodej nemovitostí – 

domu čp. 404 (bývalý Svazarm)  na stavební parcele č.1056 , stavební parcely 

č. 1056 a pozemkové parcely č. 2233/13 – ostatní plocha v katastrálním území 

Dolní Čermná.  

Městys Dolní Čermná vyhlašuje veřejnou soutěž obálkovou metodou na 

prodej nemovitostí: domu čp. 404  na stavební parcele č.1056 , stavební 

parcely č. 1056 a pozemkové parcely č. 2233/13 – ostatní plocha 

v katastrálním území Dolní Čermná.  

Minimální cena pro podání nabídky: 900 000 Kč ( cena vychází ze znaleckého 

posudku) 

Prohlídka nemovitosti: po dohodě 

Forma prodeje: obálková metoda  

Označení obálky: „Prodej čp. 404 - Neotvírat!“  

Místo podání nabídek:  

podatelna Úřadu městyse Dolní Čermná, 561 53 Dolní Čermná 76 

Datum uzávěrky nabídek: 15.2.2013, 13.00 hod.  

 

Způsob podávání nabídek:  

Nabídky je nutno doručit v zalepené obálce označené nápisem „Prodej čp. 404 – 

Neotvírat!“ na podatelnu úřadu nejpozději do 15.2.2013, 13.00 hod. Na nabídky 

podané po 13.00 hod. nebude brán zřetel. Nabídky budou vyhodnoceny radou 

městyse a nejdéle do 22.2.2013 budou uchazeči vyrozuměni. 
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Podmínky a termín složení zálohy:  

Účastník soutěže s nejvyšší nabídkou musí složit zálohu na základě písemné výzvy 

vyhlašovatele ve výši 5% z nabízené kupní ceny nejpozději do 28.2.2013. Pokud 

nebude záloha složena, má se za to, že účastník odstupuje od svého zájmu odkoupit 

nemovitost, prodej nebude předložen zastupitelstvu městyse k projednání a bude 

vyzván další uchazeč s další nejvyšší nabídkou. 

Nabídka musí obsahovat:  

 jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní  údaje (telefon, 

e-mail) fyzické osoby,      

 název firmy, IČ, jméno zástupce firmy, sídlo firmy (kontaktní údaje),  kopii 

výpisu z OR, v případě právnické osoby 

a v obou případech výše nabídky, podpis účastníka a datum  

Úhrada kupní ceny:  

Zaplacením příslušné částky se rozumí připsání celé nabízené částky na účet městyse 

a to do 15-ti dnů od podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad do katastru 

nemovitostí bude učiněn do 15-ti dnů od uhrazení celé kupní ceny. Kupní smlouva 

musí být uzavřena nejdéle do 3 měsíců od schválení zastupitelstvem.  

Kritéria veřejné soutěže:  

výše nabídnuté ceny  

Účastníci soutěže:  

Fyzická osoba starší 18-ti let, způsobilá k právním úkonům, popř. právnická osoba. 

Účastník soutěže nesmí mít žádné závazky vůči vyhlašovateli. Vyhlašovatel si 

vymiňuje právo kdykoli bez udání důvodu soutěž zrušit. 

Kontaktní osoba:  

Ing. Milada Marešová, asistentka starosty, tel. 465 393 125  

 


