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úraa pro-zastupování státu ve věcech majetkovýchúzemnípracouišmill*ig1*:r;ir.ř3]1311o,#'iň'il;.'J;Králové

ozNÁMENi
o výběrovénn řízení č. HUo/29l2o15 - 1. koto a jeho podmínkách

u*at""t|al,íj,lŤi?í?i}X"-?íT:[?,"§Xrkroun

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkorných (dále .ien ,Uřad,,1, jemuž podle § 9 zákonaČ, 219Í2Oa0 §b,, o r"i9!tu České repr,rbliŘy_a lálim i*;pování v právních vzlazlch,ve zněníPozdějŠÍch PředPisŮ (dá|e jen 
"znts1., p^ri.tuÉi r,J"poo"rit , Áiz" uvejenym majetkem,Podle ust, § 21 a násl. vyhlášky e. aŽjzciot sb., ;-trlspooarení organizačních složek státua státních organizací s ,majetkěm státu, ve =néni pJroejsi"n předpisů, po splnění všechzákonných podmínek,

vyhlašuje dne 4. března 2015

výběrové řízeni (dále téŽ,,VŘ*) na Prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví české republiky.

čl. t
Prodávaný majetek

oozemek:

r pozemková parcela č. gziltl,druh pozemku - oslatní plocha,

ífi'.?3 lix'ili 
zeleň,

zaPsaný na LV č,. 60000 Pro katastrální území Lanškroun a obec Lanškroun, v katastrunemovitostí vedeném Katastrálním Úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracovi§tě ústínad Orlicí,

|iedmětný Pozemek je zatížen §mlouvou o zřízeni věcného břemene - pozemkové služebnostiinŽenýrské sítě č. j. Uz$VMlfl)at4641{2014-HUoÚ- §J rarzo13 JlN ze dne 3. rc. 2014uzavřenou mezi Českou republikou - Úřadem p. áúpóání státu ve vececn majetkových jakovlastníkem na straně jednó a spoleČností Vodóvody 
" 

ť"n"rirace Jablonne nao orlicí, a, s. jakooprávněným na straně drulné.

čt. z
Popis prodávaného majetku

_. Pozemek P, P. Č, 92511se nacházÍ v okrajové části města Lanškroun, mimo zastavěné území.Na Pozemku jsou travnaté porosty. Přístup a příjezd k pozemku je z místní komunikace.



čt. s
Vyhlášená minimálni kupní cena

VyhláŠená minimální kupní cena za prodávaný majetek činí: 50.00Q.- Kč
(slovy: Padesát tisíc korun českých).

ú častn íci 
"ot!rl"u 

no řízení

a) Úřad nabízí prodávaný majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám, účastníkem VŘ
mohou být svéprávné fyzické osoby nebo právnické osoby.

b) tJČastníkem VŘ se stává ten, kdo předložil Úřadu písemnou nabídku dle čl. 7 tohoto
oznámení, a to za předpokladu splnění ostatních podmínek bez lrýhrad.

c) Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.

čl. s
§polečné jmění manželů

a) Podává-lijeden z manŽelŮ nabídku a hodlá nabýt prodávaný majetek do svého v,ýlučného
vlastniďví, musí ke své nabídce přiložit některý z těchto dokladů:

aa} PÍsemné prohláŠení druhého manžela opatřené jeho ověřeným podpisem, že manžel,
který Podává nabídku, uhradí kupní cenu z prostředků, které nejsou součástí společného
jměnímanželů;

ab} notářský zápis o zúžení společného jmění manželů nebo o smtuveném manželském
majetkovém reŽimu podle § 716 zákona č. 89/2a1'2 §b., občanskýzákoník(dále jen

"NOZ");
ac) Pravomocný rozsudek, jímž došlo ke zrušení společného jmění manželů;

ad) pravomocný rozsudek o zúžení rozsahu společného jmění manželů.

b) Pokud nebudou doloŽeny doklady uvedené pod písmenem a) tohoto článku, bude prodávaný
majetek převeden do společného jmění manželů.

c) Tento Článek se nevztahuje na cizozemce, pokud nepodléhají režímu společnóho jmění
manželů,

čt. s
Prohlídka prodávaného maietku

prohlídka prodávaného majetku se uskuteční na místě samém na základě osobní nebo
teleÍonické domluvy na telefonním číste 465 385 521. Bude_li zájemců vicá, Úuoe po rzájemné
dohodě určen termín hromadné prohlídky.

čt. z
Povinný obsah nabídky učiněnó účaetníkem VŘ

Nabídka musí být uěiněna písemně a musív ní být obsaženy tyto údaje:



a) tJ fvzických osob jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závaznáadresaPro doručování (Pokud je odlišná od adresy trvaÉno pobytu); ú oůuní.Lv"r, o.oo přesnýnázev, sídlo, lČ, závazná adresa pro doručbvani 1§otud ie ÓdlišŮmdresy sídla firmy)a osoba oprávněná k zastupování právnické osoby.
V PříPadě nabídkY Při koupi do spoluvlastnictví musí být uvedeny tyto údaje u všech žadatelů.t]častníci dále móhou nepovinně uvést další úd;F (iá;ion, fax, e-mail).

b) V PříPadě, Že nabídku uČinil jeden z manžel_ů a prodávaný majetek hodlá nabýt do svéhovýlučného vlastnictví, i doklad dle čl. 5 tohoto oznameni.

c) Nabízená výŠe kuPní cenY, která musí být uvedena číselně i stovně v Kč, přičemž v případěrozdílu mezi ěíselnou a slovní n9!1oio1 má přednost slovní rroanoiá. Nabídka, kteráobsahuje niŽŠÍ nabídl(u, než je vyhlášená minímální kupní ."n" ,u"J"na u ěl. 3 tohotoOznámení, nebude do VŘ zahrnuta.

d) "ProhláŠení ÚČastníka výběrového řízeni" (vŽor _ viz příloha) včetně souh]asu se zdeuvedenýmí Podmínkami VŘ. Toto Prohlá§ení musí být pba"piáno ričastníkem VŘ
{u Právnických osob se záPisem v Obchodním rejstříkú nebó v áoaounern rejstříku v souladus tímto zápisem).
vzor tohoto prohlášení obdrží úěastník na kontaktní adrese úřadu dle čl. 12 tohoto oznámenía je téŽ k disPozici na weborných stránkách UřaOu u ínformace o prodeji prodávaného majetku"

e) U Právnických osob. Příloha s výpisem z obchodniho rejstříku, U právnické osoby, kteráse nezaPisuje do_Obohodníh_o rejstříku, doloží tato osobá prainy-vipis', ;ineno zákonemstanoveného rejstříku., v němž je zapsána, případně ověřenou i"'pii Ói""rnó smlouvy nebozakládací listinY, která Prokazuje založení piávnické osoby, zpuso6 páa"pirouaní a případnézměnY těchto ÚdajŮ, nEbo odkaz na zvláštnízákon, kterým prbvnicrá o5gb; vzniká,Podmínky uvedené v tpmto odstavci se nevztahu;ina o'b"". kraje.

f) Nabídka musí být PředloŽena v českémjazyc9 9 podepsána účastníkem VŘ 1u právnických
osob v souladu se záPisem v Obchodníin řejstříku n"bo u obdobném relstriru;, při žádostivíce osob do spoluvlaslnictvívšemi osobami.

čl. a
Podmínky převodu prodávaného majetku

PodmínkY Převodu {"3á9É|o majďku,js_ou.uvedeny, kromě tohoto oznámení, v textu kupnísmlouvY, která je jeho Přílohou. ÚeastnrX VŘ ryjáoruje svůj sourrtas- i' kupní smlouvouv PodePsaném ,,Prohlášení účástníka výběrovóho- řízeni", t<teie ;e póuinnou součástí jeho
nabídky.

čt. g
předání nabidek

a) Nabídky budou přijímány vóetně, bez ohledunazpůsobdoručenÍ.tvnnaniaknánoolny)nebudá
brán zřetel. PoŽadovaný. způsob doručení nabídky je osobně ňeuo postou-v zatepdňe obálce
označené v levé polovině nápisem

,,Výběrovó řízení č. HUO/29120í§ - í. ko|o - NEOTEVÍRAT tt!,,

lllabídkv zasíleita na,,ad$su pro doručení nahíde|<:
U\d pr9 zastupovánl §átu ve věcech majetkovýCh
Odbor Odloučené pracoviště lJstí nad Orticí
smatanova 4ul
562 16 (lst| nad Ortící



b)

c)

Nabídky nelze doruěit cestou datové schránky; na nabídky takto případně podané nebude
brán zřetel.

Otevírání obálek se mŮŽe zúčastnit každý, kdo může na místě prokázat, že podal nabídku
(a v PříPadě n9bidky podané právnickou osobou pak ten, kdo je oprávněn ji zasiupovat),
OteviránÍ-o,Pálek s9 uskutgění dne 0í.04.2015.v 8:00 ňod. v sídle odboru odloučené
PracoviŠtě Usti nad Orlicí, Smetanova 43l1, 56216 Ústí nad Orlicí, v kanceláři číslo dveří 38.

čt. to
Výběr kupujícího

Do Posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta nabídka, která byla předložena
Po lhŮtě stanovené v čl. 9 tohoto Oznámení, nebo nesplňuje některou ze iávazných
podmínek podle tohoto Oznámení.

Jako jediné kritérium Pro výběr kupujícího se stanovuje rnýše nabízené kupní ceny za prodávaný
majetek. Otevírání olálek zajišťuje komise pro otevírání obálek jmenoúaná ředitelem
Územního pracoviŠtě. Z jednání této komise vzejde návrh na odprodej prodávaného majetku
zájemci, ktený nabídne nejvyšší kupní cenu, při splněnívšech ostatniirr podmínek.
Pokud dva nebo více zájemců nabídnou stejnou nejvyšší cenu, provede uvedená komise
za ÚČelem koneČného výběru kupce užší VŘ pouze s iěmíto zájemcí, Minimální kupní cenav tomto uŽŠÍm VŘ buOe slanovena ve rnýši'předchozí nelvyssi nabídky. Zájemói budou
vyzváni k předložení nové nabídky v nově stanoveném terminu.

Výsledek VŘ Oude písemně oznámen všem účastníkům VŘ co 7 pracovních dnů od data
otevÍrání obálek, Vítěz VŘ obdžízároveň s tímto oznámením ku§ní sm|ouvu i tocpisu.

čl. tt
Povinnosti ÚřaCu a kupujíciho

§uPující je mimo jiné povinen platně podepsat všechna vyhotovení kupní smlouvy, z tohojedno vYhotovení kupní smlouvy na prodávaný majetek s úředně ovcrenym podpisem,
a doruČit je na příslušné pracoviště Úřadu ve lhůtě ao áo dnů od jejich doručeni.

NejPozději do 14 kalendářních dnů od doručení všech vyhotovení kupní smlouvy
podepsaných účastníkem zajístí Úřad podpis této smlouvy ze své itrany. I

Kupujíci je dále povinen zaplatit Uradu kupní cenu v plné výši, a to ve lhůtě stanovenév kuPní smlouvé. Tato lhŮta běŽí ode dne d_oručení výzvy k zaplacení kupní ceny, jejíž
Přílohou., bude Prostá fotokopie oboustranně podepsáné kupni smlouvy, Kupni c"ira
se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet uraau.

Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, včetně příslušenství a případných dalšich závazků
kuPujícího, Předá Uřad katastrálnímu úřadu jednb vyhotovení kupní smlouvy na prodávaný
majetek sPolu s návrhem na zahájení řízení o povolenívkladu vlastnického piau, do katastru
nemovitostí a bez odkladu zajistí fyzické předání předmětu kupni smlouvy,

V.PříPadě, Že kuPující nesPlní kteroukoli ze svých povinností uvedených pod písm. a) a c)
tohoto Článku ani v případně dohodou prodlouzerie tnirte, nebo poŘua ia rlpulicr jasné
najevo, Že kuPní smlouvu nemíní po_depsat, nebo pokud prodávající od téio- smlouvy
odstouPÍ,.mŮŽe být vyzván k jednání účastník VŘ, kteny se umístil na oalšim místě, poruájím nabídnutá kuPní cena za prodávaný majetek neni nižší, než 90 o/o c€nt nabídnuté
účastníkem prvním v pořadí.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

e)



0 Kupující bere na vědomí, že souěástí kupní smlouvy
je dohoda, že poplalníkem daně z nabytí nemovité věci
je kupující.

na prodávanou nemovitou věc
podle uvedené kupní smlouvy

čt. tz
závěrečná ustanovení

a) urad si vyhrazuje právo vŘ zrušit bez udání důvodu a dále odmítnout všechny před|ožené
návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení ÝŘsJ fi;v-J;i;za jednánÍ podle § 1729 odst, 1 zákona č.89í2012 Sb,, občánský zákoník a účastní[ VŘ
nemá právo na náhradu škody podle § 1729 odst. 2 citovaného zákona.

b) ZruŠení VŘ Před Posledním termínem pro předání nabídek úřad uveřejní stejným způsobem,
kteným vYhlásil"Oznánlenío uýběrovém řízenía,jeho podmínkách", veetne lhút.

c) učastnícivŘ nemajínárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve vŘ.

d) VŠechnY dokumenty, odesílane Úřadem dle tohoto oznámení, budou zasílány prostřednictvím
Provozovatele PoŠtovních služeb doporučeně s dodejkou do vlastnícn rÚ{ou na adresy
pro doruěování uvedené v nabídce, nebo v případě ebkťroníckého doručování prostřednictvím
datových schránek na elektronické adresy uvedené v nabídce, pokud si je účastnik
nePřevezme osobně" V případě, že tyto dokumenty budou provozovateiem poštovních služeb
vráceny Uřady jako nedoruČené, považuje se za den doručení takové zasitt<y třetí pracovní
den po odeslánÍ. DoruČenído datové schránky se řídi ustanoveními zákona e, goolzboa so.,
o elektronických Úkonech a autorizované konvezi dokumentů, v účinném znění.

PříPadné dalŠÍ informace o nabÍzeném majetku, ,Prohlášení účastníka vyběravého řízaní"
dle ěl. 7 tohoto Oznámeni, vzor ,Nabídky na koupi majetku' a typová kupní smíoura se bezplatně
PoskYtnou osobám, které projeví zájem, pfi osobní návštěvě na kontaktní adrese:

Ú.řad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemní pracovlšíě Hradec Králové
Odbor adbučené pracoviště Ustí nad Orticí
Smetanova 43/1
56216 lJstí nad Orticí
telefonní číslo: 465 38§ §21
Jitka Jindrová,
e-mail : iitka. iind rova@ uzsvm.cz.

V Hradci Králové dne: 1 7 -02- 2015

Uzemního pracoviště Hradec Králové

Vyvěšeno dne:

§ejmuto dne:

rvlĚsrys DoLNí črnnnruÁ
nolruí ČEnunÁ zo

!;6,1 §3
tčtl oozzsz:la otč czcozzszsa
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