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4860/HSM/2012-HSMM
Č.j' :
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t2o1 2-H sM M

Úraa pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180,5o2 oó Hraaec Králové
odbor od|ouěené pracoviště Semi|y

ozNÁMENí
o výběrovém řízení č. HsM/5/2013
na

-

3. kolo a jeho podmínkách

zjištěnízájemce o koupi majetku v katastrálním územíMrklov, obec Benecko.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dá|e .ien ,,Úřad..1' jemuŽ pod|e $ 9 zákona
č.21912000 Sb', o majetku Českérepub|iky a jejím vystupování v právních iztazícň, ve zněni
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zMs.), přís|ušíhospodařit s níŽe uvedeným majetkem,
podle ust. $ 21 a nás|. vyhlášky č. 6212001 Sb., o hospodaření organizaěních s|oŽek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po sp|nění všech
zákonných podmínek,
vyhlašuie dne 18. |edna 2013
výběrové řízení(dá|e téŽ ,,VŘ") na prodejdá|e uvedeného majetku ve v|astnictví Českérepub|iky.

Čt.t
Prodávaný majetek
pozemky:

r
l
t
r
l
r
r
l

pozemková parcela čís|o3/í, druh pozemku - trva|ý travní porost o výměře 282 m2,
zpŮsob ochrany - zemědě|ský půdnífond, rozsáh|é chráněné území,
pozemková parcela čís|o3/2, druh pozemku - ostatní p|ocha o výměře 241 m2, zpŮsob
vyuŽití- manipu|aění p|ocha, způsob ochrany rozsáh|é chráněné úžemí,
pozemková parce|a číslo1í, druh pozemku - trvalý travní porost o výměře 68 m2,
způsob ochrany - zemědě|ský půdnÍfond, rozsáh|é chráněné území,
pozemková parcela čísloí3, druh.pozemku - trva|ý travní porost o výměře 1007
m2,
zpŮsob ochrany - zemědělský půdnífond, rozsáhlé chráněné území.
pozemková parce|a čísloí4, druh pozemku - trva|ý travní porost o výměře
4161 m2,
způsob ochrany - zemědě|ský půdnífond,rozsáhlé chráněné území.
pozemková parce|a čísIoí5, druh pozemku - ostatní p|ocha o výměře 183 m2,
způsob
vyuŽití. nep|odná půda, způsob ochrany rozsáh|é chráněné území,
pozemková parcela číslo172, druh pozemku . trvalý travní porost o výměře 367 m2,
způsob ochrany - zemědě|ský půdnífond, rozsáhlé chráněné území.
pozemková parcela čís|o100212, druh pozemku - trva|ý travní porost o výměře 13,1 m2,
zpŮsob ochrany - zemědě|ský pŮdnífond, rozsáh|é chráněné území'

zapsaný na LV č' 60000 pro katastrální územíMrktov, obec Benecko v katastru nemovitosti
vedeném Katastrá|ním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Ji|emnice, se všemi
součástmi (trva|ými porosty).
Čt. z
Popis předmětného majetku

Pozemky se nacházejí na územíochranného pásma KRNAP (mimo zv|áště chráněné území)
zastavěné části Mrklova, kteý je souěástí obce Benecko. Jsou situovány při komunikaci

v

I

Vedoucí Mrk|ovem od Prakovic na KříŽ|ice, na břehu potoka Cedronu (na hranici katastrů Mrk|ov,
Horní a Doiní Štěpanice). Pozemky se nacházejí v b|ízkostípotoka, převáŽně u č.p. 4. Mimo
pozemek p.p'ě. 123 jsou přístupnézveřejné komunikace. Na pozemcích p.p.č. 3/1 , 11, 172 a
1002|2 se nacházejí trva|é porosty'.

-

Čl. g
Minirnální kupní cena

..

cl.

r

Úěastnici výběrového řízení
a) Úřad nabízípředmětný majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ
mohou být fyzické osoby starší18 let způsobilék právním úkonůmnebo právnické osoby.
b) Úěastníkem VŘ se stává ten, kdo před|oŽi| Úřadu písemnou nabídku dle Ó|' 7 tohoto
oznámení, a to za předpokladu sp|něníostatních podmínek bez výhrad.
c) KaŽdý z úěastníkůVŘ můžedo VŘ podat pouze jednu nabídku.

čt. s
Spo|eěné jmění manže|ů
Podává-li jeden z manŽelů nabídku a hodlá kupní smlouvou nabýt majetek do svého vý|uěného
v|astnictví, musl ke své nabidce přiloŽit někteý z těchto dok|adů:
a) písemnéproh|ášení druhého manŽela opatřené jeho ověřeným podpisem, Že manŽe|, ktený

podává nabídku, uhradí kupní cenu z prostředků, které nejsou součástíspo|ečnéhojmění
manŽelů;

b) notářský zápis o zúženispo|eěného jmění manŽe|ů;
c) pravomocný rozsudek, jímždoš|o ke zrušeníspo|ečnéhojmění manŽelů;
d) smlouvu pod|e ustanovení $ 143 a) odst. 3 občanskéhozákoniku.
Tento č|ánek se nevztahuje na cizozemce.

ct. s
Prohlídka majetku
Prohlídka majetku se uskuteění na místě samém na zák|adě osobní nebo te|efonické dom|uvy
na telefonním ěís|e 481 663 116. Bude-|i zájemců více, bude po vzájemné dohodě urěen termiÁ
hromadné proh|ídky.

Čl. z
Povinný obsah nabídky učiněnéúěastníkem VŘ a stoženíkauce
Nabídka musí být učiněna písemně a musív ní být obsaženy tyto údaje:

a)

b)

U fuzickÝch osob jméno a příjmení, datum narození' adresa trvalého pobytu, záuazná adresa
pro doruěování; u právnických osob přesný název, sídlo, |Č, závazná adresa pro doručování

a osoba oprávněná k jednání.
V případě Žádosti o koupi do spo|uvlastnictví musí být uvedeny tyto údaje u všech Žadate|ů.
Uchazeěi dá|e mohou nepovinně uvést da|šíúdaje (telefon, fax, e-mai|)
Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číse|něi slovně v Kč, přicemŽ v případě
rozdílu mezi ěíse|nou a s|ovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která
obsahuje niŽŠínabídku,- neŽ je vyh|ášená minimá|ní kupní cena uvedená v ě|. 3 tohoto
oznámení, nebude do VR zahrnuta'

c)

d)

e)

f)

g)

,,Prohlášenj účastníkavýběrového řízení'' (vzor . viz příloha) včetně souh|asu se zde
uvedenými podmínkami VR. Toto Proh|ášení musí být podepsáno účastníkemVŘ
(u právnických osob se zápisem v obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku v sou|adu
s tímto zápisem).
Vzor tohoto Proh|ášeníobdÉíúčastníkna kontaktní adrese Úřadu d|e čl. 12 tohoto oznámení
a je téŽ k dispozici na webových slránkách u informace o prodeji předmětného majetku.
U právnických osob pří|oha s uýpisem z obchodního rejstříku (originá| nebo ověřená kopie
ne staršítří měsíců). U právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doloŽí
tato osoba platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž zapsána je' případně
ověřenou kopii písemné smlouvy nebo zak|ádací |istiny, která prokazuje za|oženíprávnické
osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů,nebo odkaz na zv|áštní zákon,
kteným právnická osoba vzniká.
Podmínky uvedené v tomto odstavci se nevztahují na obce a kraje'
Nabídka musí být před|ožena v českémjazyce a podepsána účastníkemVŘ (u právnických
osob v sou|adu se zápisem v obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku), při Žádosti
více osob do spoluv|astnictvívšemi osobamí.
Nabídka musíobsahovat informaci o s|ož9níkauce (tj. čís|oúótu, z něhoŽ by|a odes|ána, níŽe
uvedený variabi|ní symbol a specifický symbo|, jímŽ je u fyzických osob datum narozeni ve
formátu DDMMRRRR a u právnických osob jejich |Č; v případě s|oŽení kauce v pok|adně
nebo poŠtovnípoukázkou kopie přís|ušnéhodok|adu). Kauce nebude vrácena a propadá
státu v případě, že účastníkVŘ vyh|ášený vítězem nepodepíše kupní sm|ouvu a V případě, Že
účastníkVŘ vyhlášený vítězem neuhradí řádně a včas kupní cenu' Kauci je nutno s|ožit na
účetó. 60í5.7í2651110710 vedený u ČNB, a to ve výši í0% vyh|ášené minimá|ní kupní ceny,
tedy 18.000.- Kě. variabi|ní symbo| 5{0í30005. Kauci je nutno složit na uvedený účet
nejpozději v den, kdy končí|hůta pro podání nabídek, uvedená v ě|. 9 odst' a).
Nabídka musí obsahovat nezbytné údaje o úětu, na kteý bude kauce vrácena.

Do posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta nabídka, která by|a předloŽena
po |hůtě stanovené v č|. 9 tohoto oznámení, nebo nesp|ňuje některou ze závazných podmínek
pod|e tohoto oznámeni.
čt. g
Podmínky převodu majetku
Podmínky převodu ryajetku jsou uvedeny, kromě tohoto oznámení, v textu kupní sm|ouvy, která
s kupní sm|ouvou v podepsaném
,,Prohlášení účastnikavýběrového řizeni.' , které je povinnou součásti jeho nabídky.

je jeho přílohou. Úěastník VŘ vyjadřuje svŮj souh|as
čt. s
Předánínabídek

a)

Nabídky budou přijímány od í8.í.2013do 14.2.2013 do í5,00 hod. věetně, bez oh|edu na
způsob doručení.Na nabídky přryaté po tomto termínu nebude brán zřete|. PoŽadovaný
zpŮsob doručenínabídky je osobně nebo poštou v zalepené obálce označenév |evém
horním rohu nápisem

,,Výběrové řízeni č. HsM/5/20í3 .3. ko|o - NEOTEVíRAT tt!..
Nabídky zasílejte na adresu pro doručenínabídek:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzem nÍ pracoviště H radec Králové
odbor odloučenépracoviště Semily
Bítouchovská 1
51314 Semily

b)

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

brán zřete|.

c)

otevírání obálek se můŽe zÚčastnit kaŽdý, kdo můŽe na místě prokázat, Že poda| nabídku (a
v případě nabídky podané právnickou osobou pak ten, kdo má oprávnění za ni jednat).
otevírání obá|ek se uskuteční 15'2'2013 v g.15 hod' na od|oučenémpracovištíSemi|y,
Bítouchovsk á 1 , 513 14 Semily, v kance|áři číslodveří 1 19.

čt. to
ýýběr kupujícÍho
Jako jédinékritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny.
Z přihlášených zájemcŮ vybere nabídku s nejvyššíkupnÍ cenou komise pro otevírání obá|ek
jmenovaná ředite|em územního pracoviště. Z jednání této komise vzejde návrh na odprodej
majetku zájemci, kteý nabídne nejvyššíkupní cenu, při sp|nění všech ostatních podmínek.
Pokud dva nebo více zájemcŮ nabídnou stejnou nejvyššícenu, provede uvedená komise
za účelemkonečnéhovýběru kupce uŽŠíVŘ pouze s těmito zá1emci' Minimální kupní cena
v tomto užšímVŘ ouoe stanovena ve výši předchozí nejvyššínabídky. Zájemci předloŽí

:

a)

Ve stanoveném termínu novou nabídku.

vŘ oo 7 pracovních dnů od data
Výs|edek vŘ ouoe písemně oznámen všem účastníkům
k
oievíráníobálek. Vítěz VŘ obdrŽízároveň kupní sm|ouvu podpisu.
c) ÚčastníkůmVŘ, kteří v něm nezvítězi|i, bude kauce vrácena bez prod|ení po oznámení
výsledků VŘ, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne otevirání obálek. Za dobu od
up|atňovat vŮči Úřadu nárok na
sÍoŽení kauce do uplynutí k jejímu vrácení nemohou účastnící
přís|ušenstvíz kauce přirost|é za toto období.
b)

čl. tr
Povinnosti Úřaau a kupujícího
a)

,l
KupujícÍjepovínen p|atně podepsat všechna vyhotovení kupní sm|ouvy, z toho vyhotovení
s úředně ověřeným podpisem, a doručit je na přís|uŠnépracoviště Uřadu ve lhůtě do 30 dnů
od jejich doručení,

b)

c)

Nejpozději do 14 ka|endářních dnů od doručenívšech vyhotovení smlouvy podepsaných
uchazečem zajistí Uřad podpis sm|ouvy ze své strany.
Kupující je dá|e povinen zaplatit Úřaou nabídnutou kupní cenu v p|né výši' a to ve |hůtě
stanovené ve sm|ouvě. Tato |hůta běŽí ode dne doručenívýzvy k zaplaceni kupní ceny.
Kupnícena se povaŽuje za zap|acenou dnem, kdy je připsána na úěet Uřadu.

d)

Poté, co bude ce|á kupní cena uhrazena, věetně přís|ušenstvía případných da|šíchzávazkŮ
kupujícího,předá Úřad katastrálnímu úřadu všechna vyhotovení kupní smlouvy spo|u s
návrhem na zahájení íizeni o povoleni vk|adu vlastniďého práva do katastru nemovitostí a
bez odk|adu zajistí tyzické předání předmětu kupnísmlouvy.

e)

V případě, Že kupující nesp|ní kterouko|í ze svých povinnos1í uvedených pod písm. a) a c)
tohoto článku ani v dodatečné přiměřené |hŮtě stanovené Uřadem nebo pokud dá kupující
jasně najevo, Že kupní sm|ouvu neminí podepsat nebo pokud prodávajícÍ v sou|adu

s ustanovením S 517 občanskéhozákoníku od sm|ouvy odstoupí, můžebýt vyzván k jednání
účastnikVŘ, kten.7 se umísti| na dalšímmístě, pokud jím nabídnutá kupni cena není niŽší
neŽ 90 Yo ceny nabídnutéúěastníkem prvním v pořadí.
ct. tz
Závěrečná ustanovení

a)

Úrao si vyhrazuje právo VŘ zrušit bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předloŽené
návrhy, ato až do doby podpisu kupnísm|ouvy ze své strany.

b) ZrušeníVŘ pÍeo posledním termínem pro
kteným vyh|ási|

c)

předání nabídek Úřad uveřeiní stejným zpŮsobem'
oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně |hůt.

ÚčastníciVŘ nemají nárok na náhradu nák|adů spojených s účastíve VŘ.

d) VŠechny dokumenty, odesílanéÚřadem dle tohoto oznámení, budou zasílány

prostřednictvím provozovate|e poŠtgvníchs|uŽeb doporučeně s dodejkou do v|astních rukou
na adresy pro doruěování uvedené v nabídce, nebo v případě elektronického doručování
prostřednictvím datových schránek na e|ektronické adresy uvedené v nabídce, pokud si je
úóastník. nepřevezme osobně. V případě, Že tyto dokumenty budou provozovatelem
poštovních služeb vráceny Uřadu jako nedoruěené, povaŽuje se za den doručenítakové
zási|ky den, kdy by|a zásilka u|ožena na dodací poště. Doruiení do datové schránky se řídí
ustanoveními zákona č' 300/2008 Sb., o e|ektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, v p|atném znění.

Případnéda|šíinformace o nabízeném majetku, ,,ProhlášenÍ účastníkavýběrového řízenÍ,
oznámení, vzor ,,Nabídky na koupÍ majetku, a typová kupní smlouva se bezplatně

d|e ě|. 7 tohoto

poskytnou osobám, které projeví zďjem, při osobní návštěvě na kontaktní adrese:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
o dloučenépracoviště Semíly
BÍtouchovská 1
51314 SemÍly,
telefonní čísio:481 663 1 1 6,
panÍVěra Jeriová,
e-m ail : ve ra. i eriova@ uzsvm.cz
V Hradci Krá|ové dne:
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Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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n
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-

ího firacoviště Hradec Krá|ové

Proh|ídka majetku se v případě zájmu uskutečnína místě samém v době vyh|ášení VR' tj. od
,|8.1.2013 do:|4.2,2013 včetně (příjem nabídek při osobním podánído 15,00 hod'), na zák|adě
osobní nebo te|. dom|uvy s pracovníky Úzsvtv' odbor od|oučenépracoviště Semi|y.

Mlnimá|ní kupní cena za nabizený majetek činí:180.000,. Kč.

Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení,formu|ář ,,Prohlášení Účastníka
výběrového řízení,., vzor ,,Nabídky na koupi majetku'' a typovou kupní smlouvu obdrŽí zájemci
osobně na odloučenémpracovišti Semily, Bítouchovská1, 513 14 Semi|y nebo na webových
strá n kách. 1ylvvy'g2svn.Ez _ Prodej majetku.
B|iŽšíinformace: te|'č. 481663,tí6 - Věra Jeriová,
e-mail : vera.jeriova@uzsvm.cz

Vyvěšeno:
Sejmuto:

ď#4860/H'Ml20 12-

H>MM=e+

4860/HSM/2012-HSMM
Č.1. :

uzsvvtlHsW

44841 2o1

2-HSMM

Ceská republika . Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové
odbor od|oučenépracoviště Semi|y
oznamuje vyh|ášení

výběrového řízení č. HsM/5/2013 - 3. kolo
pozemky:

.
.
.
.
.
.
.
.

na zjištěnízájemce o koupi majetku státu, a to:

pozemková parcela číslo3/í, druh pozemku - trva|ý travní porost o výměře 282 m2,
způsob ochrany - zemědě|ský půdnífond, rozsáh|é chráněné Území,
pozemková parcela číslo3/2, druh pozemku - ostatní p|ocha o výměře 241 m2, způsob

vyuŽití - manipu|ační p|ocha, způsob ochrany rozsáh|é chráněné Území,
pozemková parcela čísto11, druh pozemku - trva|ý travní porost o výměře 68 m2,
způsob ochrany - zemědě|ský půdnífond, rozsáhlé chráněné Území,
pozemková parcela číslo13, druh pozemku - trva|ý travní porost o výměře 1OO7 m2,
způsob ochrany - zemědělský půdnífond, rozsáh|é chráněné Území,
pozemková parcela ěís|o 14, druh pozemku - trva|ý travní porost o výměře 4161 m2,
způsob ochrany . zemědělský půdnífond, rozsáh|é chráněné území,
pozemková parce|a číslo15, druh pozemku - ostatní p|ocha o výměře 183 m2, způsob
využití- nep|odná půda, způsob ochrany rozsáh|é chráněné území,
pozemková parcela číslo172, druh pozemku - trvalý travní porost o výměře 367 m2,
způsob ochrany - zemědě|ský půdnífond, rozsáh|é chráněné Území,
pozemková parcela číslo100212, druh pozemku - trva|ý travní porost o výměře 131 m2,
způsob ochrany - zemědě|ský půdnífond, rozsáh|é chráněné území'

zapsaného na LV č. 60000 pro katastrá|ní územíMrklov, obec Benecko v katastru nemovitostí
vedeném Katastrá|ním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Ji|emnice, se všemi
součástmi (trva|ými porosty)'
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