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1532/HSM/20'14-HSMM
Č.j. : UZSVM/HSM/1 463/201 4-HSMM

Úraa pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Hradec Krá|ové, Horova í80,502 06 Hradec Krá|ové
odbor odloučenépracoviště Semi|v

o výběrovém řízení ě. HsM/73l2CI14.4. kolo a jeho podmínkách
na zjištěnízájemce o koupimajetku

v katastrá|ním územíDolní Stěpanice a obci Benecko.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ,,Úřad,.), jemuŽ pod|e $ 9 zákona
é' 21gl2}oo Sb., o majetku Českérepub|iky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisŮ (dá|e jen ,,zMs"), příslušíhospodařit s nížeuvedeným majetkem,
podle ust. $ 2,í a násl. vyhlášky ě. 62|2001 Sb., o hospodaření organizaěních s|oŽek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějšíchpředpisů' po sp|nění všech
zákonných podmínek,

vyh|ašuje dne 10. čeruna 2014
výběrové řízení (dále též,,VŘ')na prodej dá|e uvedeného majetku ve v|astnictvíČeskérepubliky.

čt. t
Prodávaný majetek
pozemky:
stavební parce|a č. 48' druh pozemku - zastavěná p|ocha a nádvoří,
způsob ochrany . rozsáh|é chráněné území,výměra 132 m2,
pozeilková parcela č. 52, druh pozemku - trva|ý travní porost, způsob ochrany _
rozsáh|é chrán-ěné území,zemědě|ský pŮdní fond,
výměra 196 m2,

o
o

zapsané na LV č. 60000 pro katastrá|ní územíDo|ní Štěpanice a obec Benecko v katastru
nemovitostívedeném Katastrá|nim Úřadem pro Liberecký kraj, Katastrá|nípracoviště Semi|y,
včetně všech součástía přís|ušenství,zejména domu č. p. 20, stojícím na pozemku stavební
parce|e č. 48, ko|ny a ovocných dřevin.

čt. z
Popis prodávaného majetku

9qm č.p..20 na st.e.c.. 49 - rodinný dům je umístěn v zastavěné ěásti obce v b|ízkosti sílníce'
Byl vystavěn přib|iŽně ko|em roku 1900. $estává se z kuchyně, pokoje. komory' chodby a
býva|ého ch|éva. Stavba je zaloŽena na základorr'ých pasech, ktěré nejsou-odizo|ováňy proti vóac

a zemní v|hkosli. Stěny objektu jsou zděné z p|ných cihe|, stropy dřevěné trámové a k|enbové.
Sed|ová střecňa je z eternitových šablon a betonových tašek, klempířské konstrukce
z pozinkovaného plechu. okna jsou dřevěná, dvojitá, dveře rámové. Podlahy v obytných
místnostech chybí. V objektu je proveden rozvod el' proudu, p|yn je do objektu zaveden,
a|e rozvod není proveden. Voda je v současnédobě odpojena, odkanalizování chybí' Vytápění
je na tuhá paliva. Koupelna zřízena není, WC suché.
K"!g3.- navazuje na hlavní objekt a tvoří jeho příslušenství.Postavena je na kamenných
pasech bez izolace' Nosnou konstrukcí je vázaná dřevěná kostra, strop je dřevěný' trámový,
schody schází. Sed|ová střecha je pokryta eternitovými šab|onami a cementovými taŠkami.
Pozemkv'tvoří funkění ce|ek s budovou, LeŽí v ochranném pásmu Krkonošského národního
parku v těsné blízkosti si|nice, v zastavěné části obce' Na pozemku p.p.č' 52 se nachází trvalý
porost.

Da|šíúdaie:
plocha jednot|ivých místností: kuchyň 12 m.
pokoj 30 m'
p|ocha
96,58 m2
budovy:
celková zastavěná

o

^

r

Průkaz energetické náročnosti budovy Ď' p' 20 v katastrá|ním územíDo|ní Štěpanice a obci
Benecko dle zákona č.406/2000 sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisŮ,
je pří|ohou tohoto oznámení.

ct.3

Minimální kupní cena
Minimá|ní kupní cena za prgdávanÝ maietek ějltí: 238.000.. {ě
(s|ovy: Dvě stě třicet osm

tisíc korun českých).

cl. +
Účastníci výběrového řízení
a) Úřad nabízípředmětný majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ
mohou být svéprávnéfyzické osoby starŠí18let nebo právnické osoby.
b)

Úěastníkem VŘ se stává ten, kdo před|oŽi| Úřaou písemnou nabídku d|e č|. 7 tohoto
oznámení, a to za předpok|adu splnění ostatních podmínek bez výhrad'

c) KaŽdý z účastníkůVŘ můŽe do

VŘ podat pouze jednu nabídku'

čl. s

Společnéjmění manželů

a)

z

manŽe|ů nabídku a hod|á kupní smlouvou nabýt majetek do svého
vý|uěného vlastnictvi, musí ke své nabÍdce při|ožit někte4ý z těchto dokladů:
aa) písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho ověřeným podpisem, Že manŽe|,
ktený podává nabídku, uhradí kupn[cenu z prostředků, které nejsou souóástí spo|ečného
Podává.|ijeden

jměni manŽelů;
ab) notářský zápis o zúŽeníspo|eěného jmění manže|ů;
ac) pravomocný rozsudek, jímždošto ke zrušeníspo|eěného jmění manŽelů;
ad) sm|ouvu pod|e ustanovení s 716 a nás|. oběanského zákoniku (zákon ě. 89/2012 sb').

b)

Pokud nebu{ou do|oženy doklady uvedené pod písmenem a) tohoto c|ánku, bude majetek
převeden do spo|ečnéhojmění manŽe|Ů'
Tento i|ánek se nevztahuje na cizozemce'

cr.6

Proh|ídka majetku
:

Proh|ídka majetku se uskuteční na místě samém na základě osobní nebo te|efonické domluvy
na te|efonním čísle481 663 116' Bude.li zájemců více, bude po vzájemné dohodě určen termín
hromadné prohlídky'

čl. z
Povinný obsah nabídky uěiněné účastníkemVŘ a s|oženíčásti kupní ceny
Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaŽeny tyto údaje:

a)

U íyzishých ospb jména a příjmeni, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa
pro dorucování; u právnickÝch osob přesný název, sÍd|o, lC, závazná adresa pro doručování
a osoba oprávněná k jednání.
V připadě Žádosti o koupi do spo|uvlastnictví musí být uvedeny tyto údaje u všech Žadate|ů'
UchazeČi dá|e mohou nepovinně uvést dalŠíúdaje (telefon, fax, e.mai|).

b)

Nabízená výše kupní ceny' která musí byt uvedena číselněi slovně v Kě, přičemŽ v případě
rozdí|u mezi Číse|noua slovní hodnotou má přednost s|ovní hodnota' Nabídka, která
obsahuje niŽšínabídku, neŽ je vyhláŠená minimá|ní kupní cena uvedená v čl. 3 tohoto
oznámení, nebude do VŘ zahrnuta.

c)

,,Proh|ášeni účastníkavýběrového řízení.. (vzor . viz příloha) věetně souh|asu se zde
uvedenými podmínkami VŘ. Toto Proh|áŠenímusí být podepsáno účastníkemVŘ
(u právnických osob se zápisem v obchodnim rejstříku nebo v obdobném rejstříku v souladu
s tímto zápisem).
Vzor tohoto Proh|ášení obdrŽí Účastník na kontaktní adrese Úřaou d|e čl. 12 tohoto oznámení
a je téŽ k dispozíci na webových stránkách Úradu u inÍormace o prodeji předmětného majetku.

d) U

právnických osob příloha s výpisem z obchodního rejstříku (originá| nebo ověřená kopie
ne staršítří měsíců).U právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, do|oží
tato osoba p|atný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němŽ je zapsána,
případně ověřenou kopii písemnésm|ouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje zaloŽení
právnické osoby, zpŮsob podepisování a případnézměny těchto údajů,nebo odkaz
na zv|áštnízákon, kterým právnická osoba vzniká.
Podmínky uvedené v tomto odstavci se nevztahují na obce a kraje'

e)

Nabídka musí být před|oŽena v Óeském jazyce a podepsána Účastníkem VŘ (u právnických
osob v sou|adu se zápisem v obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku), při Žádosti
více osob do spo|uv|astnictvívšemi osobami.

f)

Nabídka musí obsahovat informaci o sloŽení části kupní ceny (tj. čísloúčtu,z něhoŽ by|a
odes|ána, níŽe uvedený variabilní symbo| a specifícký symbo|, jímŽ je u fyzických osob
datum narození ve íormátu DDMMRRRR a u právnických osob jejich |Č;v případě složení
části kupní ceny V pokladně nebo poštovnípoukázkou kopie přiš|ušnéhodok|adu). SloŽená
částka nebude vrácena a propadá státu v případě' Že účastníkVŘ vyhláŠený vítězem
nepodepíše kupní sm|ouvu, a v případě, Že účastnikVŘ vyhlášený vítězeň neuhradi řádně
a věas kupní cenu.
Část xupní ceny je nutno s|ožit na účetčíslo:6015.7126511lo7rc vedený u ČNB, a to
ve výši 10 % vyh|ášené minimá|ní kupní ceny, tedy 23.8o0,- Kč, variabi|ní symbol 51o140073.

Tuto částku je nutno s|oŽit na uvedený úĚet nejpozději v termínu, kdy
nabidek, uvďdená v č|. 9 odst. a).

g) Nabídka musÍ obsahovat nezbytné údaje o

konií |hůta pro podání

úětu, na ktery bude sloŽená část kupní ceny

vrácena.

Do posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta nabídka, která by|a před|oŽena
po |hůtě stanovené v č|' 9 tohoto oznámenÍ, nebo nesp|ňuje některou ze záuazných podmínek
podle tohoto oznámeni.

Čt. g

Podmínky převodu majetku
Podmínky převodu ryajetku jsou uvedeny, kromě tohoto oznámení, v textu kupní sm|ouvy, která
s kupní smlouvou v podepsaném
je
povinnou
nabídky.
součástíjeho
řízení'.,
které
výběrového
úěastníka
,,Proh|ášení

je jeho pří|ohou. Účastník VŘ vyjadřuje svůj souh|as
Čt. s

Předáni nabÍdek

a)

Nabídky budou přijímány od 10. 06. 20{4 do 08.07. 20í4 do {5.00 hod. věetně, bez ohledu
na způsob doručení. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. PoŽadovaný
způsob doručenínabídky je osobně na odboru od|ouěené pracoviště Semily, Bítouchovská 1,
513 14 Semily nebo poŠtouv zalepené obá|ce označenév |evém horním rohu nápisem
,,Výběrové řízeníč. HsM/73/2o14.4. kolo - NEoTEviRAT !tt..

N?bÍdkyzasíleitena adresu pro daručenínabÍdek:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor aďoučené pracoviště Semily
BÍtouchovská 1
51314 Semily
b)

Nabídky nelze doručit cestou datové schránky; na nabídky takto případně podané nebude
brán zřete|.

c)

otevírání obá|ek se můŽe zúiastnit kaŽdý, kdo můŽe na místě prokázat, Že poda| nabídku
(a v případě nabídky podané právnickou osobou pak ten, kdo má oprávnění za nijednat).
otgvirání obálek se uskutečnÍ dne 09. 07. 2014 v.09.Q0 hod. v síd]e odboru odlouienÓ
pracoviště Semi|y, Bitouchovská 1, Semily, v kanceláři čís|odveří ,| 19.

cl. to
výběr kupujícího
a)

Jako jediné kritérium pro výběr kupujícíhose stanovuje výše nabízenékupní ceny
za prodávaný majetek. Z přihlášených zájemcŮ vybere nabídku s nejvyššÍkupní cenou

komise pro otevirání obá|ek jmenovaná ředite|em územníhopracoviště. Z jednání této komise
vzejde návrh na odprodej majetku zájemci, ktený nabídne nejvyššíkupní cenu, při splnění
všech ostatnich podmínek. Pokud dva nebo více zájemců nabídnou stejnou nejvyššícenu,
provede uvedená komise za úče|emkonečné.hovýběru kupce uŽšíVŘ pouie s těmito
zájemci. MinimálnÍ kupní cena v tomto uŽšímvŘ oude stanovena ve výši předchozí nejvyšši
nabídky. Zájemci před|oŽí ve stanoveném terrnínu novou nabídku.

b)

Výsledek vŘ nuoe písemně oznámen všem ŮčastníkŮm vŘ do 7 pracovních dnŮ od data
ofevirání obálek. Vítěz VŘ obdržízároveň kupní sm|ouvu k podpÍsu.
ÚčastníkŮm VŘ. kteří v něm nezvítězili, bude s|ožená Část kupní ceny vrácena bez prod|ení
po oznámení výsledků VŘ, nejpozději však do 10 pracovních dnŮ ode dne otevírání obálek.
Za dabu od sloŽení části kupní ceny do up|ynutí |hůty k jejímu vrácení nemohou úěastníci
této částky přirostlé za toto období.
up|atňovat vŮČi Úřadu nárok na příš|uŠenstvíz

..

Čt' .lí
Povinnosti Úradu a kupujícÍho

a)

Kupujícíje povinen p|atně podepsat všechna vyhotovení kupní sm|ouvy, z toho 1 vyhotovení
kupnísmlouvy na prodávaný majetek s Úředně ověřeným podpisem, a doruěit je na příslušné
pracoviště Úřadu ve |hůtě do 30 dnů od jejich doručení'

b)

Nejpozději

do 14

kalendářních dnŮ

od doručenívšech vyhotovení kupní sm|ouvy

podepsaných uchazečem zajistí Úřad podpis smlouvy ze své strany.

Kupující je dále povinen zap|atit Úřadu kupni cenu v plné výŠi,a to ve |hůtě stanovené
ve smlouvě. Tato lhůta běŽí ode dne doruČenívýzvy k zaplacení kupní ceny. Kupní cena
se povaŽuje za zap|acenou dnem, kdy je připsána na účetUřadu.
d)

Poté, co bude ce|á kupní cena uhrazena' včetně přis|ušenství a případných dalšíchzávazkŮ
kupujícího,předá Úřad katastrá|nímu úřadu jedno vyhotovení kupní sm|ouvy na prodávaný
majetek spolu s návrhem na zahájeni řízeni o povo|eni vk|adu vlastnického práva do katastru
nemovitostí a bez odk|adu zajistífyzické předánÍ předmětu kupní smlouvy.

a\

V případě' Že kupujícínesplní kterouko|i ze sqých povinností uvedených pod písm' a) a

c)

tohoto ě|ánku ani v dodatečné přiměřené |hůtě stanovené Úřadem' nebo pokud dá kupujicí
jasně najevo, Že kupní smlouvu nemínípodepsat, nebo pokud prodávající pod|e ustanovení
$ 1977 občanskéhozákoniku (zákon č.89|2Q12 sb.) od sm|ouvy odstoupí, můŽe být vyzván
k jednání úěastník vŘ, kteny se umísti| na da|šímmístě, pokud jím nabídnutá kupní cena
není niŽši, neŽ 90 % ceny nabídnuté účastníkemprvním v pořadí'

Kupujícíjepovinen se v kupní sm|ouvě na nemovité věci dohodnout, Že bude pop|atníkem
daně z nabytí nemovitých věcí.
ět. tz
Závěrečná ustanovení
aj

Úřao si vyhrazuje právo VŘ zrušit bez udání dŮvodu a dále odmítnout všechny předloŽené
návrhy' a to aŽ do doby podpisu kupní sm|ouvy ze své strany.

b)

ZrušeníVŘ před pos|edním termínem pro předání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem'
kteným vyhlási|
o VR a jeho podmínkách'., věetně lhůt'
'oznámení

c)

ÚěastníciVŘ nemajínárok na náhradu nák|adů spojených s účastíveVŘ.

d) Všechny dokumenty, odesílané Úřadem d|e tohoto

oznámení, budou zasi|ány prostřednictvím
provozovatele poštovních sluŽeb doporuěeně s dodejkou do v|astních rukou na adresy
pro doruěování uvedené v nabídce, nebo v případě elektronického doručováníprostřednictvím
datových schránek na e|ekironické adresy uvedené v nabídce, pokud si je účastník
nepřevezme osobně. V případě, Že tyto dokumenty budou provozovate|em poštovhíchs|uŽeb

vráceny Uřadu jako nedoruěené, považuje se za den doručenítakové zási|ky den, kdy by|a
zási|ka u|oŽbna na dodací poště. Doruěení do datové schránky se řidí ustanoveními
zákona ě. 300/2008 sb.' o e|ektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
v úěinnémzněnÍ.

Případné dalšíinformace o nabízenémmajetku, ,,Prohlášení účastníkavýběrového řízení,,
dle č|. 7 tohoto oznámení, vzor ,,Nabídky na koupi majetku,, a typová kupnÍ smlouva se bezplatně
poskytnou osobám, které projevízájem, při osobní návštěvě na kontaktní adrese:
:

Uřad pro zastupovánÍ státu ve věcecb majetkových
ÚzemnÍ pracoviště Hradec Krátové
odbor odloučené pracoviště SemÍIy

Bitouchovská 1
51314 Semily
telefonnÍ číslo:481 663116
paní Věra Jeriová

e-m ai I : v era' ÍerÍ ov a@ uzsv m.

cz

V Hradci Krá|ové dne:

0

5 -86-

201{

řediteIka
Uzemního pracoviště Hradec Krá|ové

Příloha:
PrŮkaz energetické náračnostibudovy č, p. 20 v katastrálním územíDo|ní Štěpanice a obci
Benecko;

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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Česká republika . Úrao pro zastupování státu ve věcech majetkovrých
Uzemní pracoviště Hradec KráIové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové
odbor od|oučenépracoviště Semi|y
oznamuje vyh|ášení

výběrového řízení ě. HSM/73I2014 . 4. kolo
na zjištěnízájemce o koupi majetku ve v|astnictvístátu, a to:
pozemky:
. stavební parcela č.48, druh pozemku - zastavěná p|ocha a nádvoří,
způsob ochrany - rozsáh|é chráněné územÍ,výměra 132 m2,
o pozemková parce|a ě.52, druh pozemku - trva|ý travní porost, způsob ochrany rozsáh |é ch rán^ěné Územi, zemědělský půd n í fond,
výměra 196 m,,

zapsané na LV č' 6oooo pro katastrá|nÍ Území Dolní Štěpanice a obec Benecko v katastru
nemovitostívedeném Katastrá|ním Úřadem pro Liberecký kraj, Katastrá|ní pracoviště Semily,

včetně všech součástía přís|ušenství,zejména domu č. p. 20, stojícím na pozemku stavební
parce|e č. 48, ko|ny a ovocných dřevin'

Proh|ídka majetku se v případě zájmu uskutečnína místě samém v době vyh|ášení VŘ,
od 10. 06.20,|4 do 08.07.2014 včetně (příjem nabídek pň osobním podání do 15,00 hod.),
na zák|adě osobní nebo te|efonické dom|uvy s pracovníky Úzsvv, odbor odloučené
pracoviště Semi|y'

tj.

Minimá|ní kupnicena za prodávanÝ maietek činí:238.000.. Kč.
Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky uýběrového řizení, formu|ář ,,Prohlášení účastníka
výběrového řízení,,, vzor ,,Nabídky na koupi majetku'. a typovou kupní smlouvu obdrŽí
zé4emci osobně na odboru od|oučenépracoviště Semily, Bítouchovská 1, 513 14 Semily
nebo na webouých stránkách: Www.uzsvm'cz - Prodej majetku'

Bližšíinformace:

te|. čís|o:4B1 663 116 - Věra Jeriová; e.mai|: vera.jeriova@uzsvm.cz;

Vyvěšeno:
Sejmuto:

