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Úraa pro zastupovánístátu ve věcech majetkovfch
Uzemnípracoviště
Brno

odbor odloučenépracovištěHodonín,Štefánikova28, 695 01 Hodonín
oznámení o vÝběrovém Ťízenís aukcí
čÍs.BHo104512017a jeho podmínkách
na zjištěnízájemce o koupi nemovitéhomajetkuv katastrá|nímÚzemí Mutěnice
jemuŽ pod|e s 11 zákona
(dále jen ,,ÚĚad..),
Úrao pro zastupovánístátu ve věcech majetkov1fch
č.219l20oo Sb., o majetku Ceské repubIikya jejímvystupovánív právníchvztazich, ve znění
pozdějšíchpňedpisťt(dá|e jen ,,ZMS-),pťísluší
hospodaiit s níŽe uvedenfm majetkem, podle
ustanovenís 21 a násl. vyhIáškyč,.6212001
sb., o hospodareníorganizačních
s|oŽek státu
po splnění všech
a státních organizací s majetkem státu, Ve znění pozdějšíchpťedpisťt,
zákonnfch podmínek,
vyhlašuje dne í4. listopadu 2017
vfběrovéŤízeni
s aukcí(dá|etéŽ,,VŘ..)
na prodejdáIe uvedenéhomajetkuve v|astnictví
Českérepubliky(dále jen ,,prodávanfmajetek..).
t.
Prodávanf majetek
.

parcela č.51 1t57o v1iměre41 m2,ostatníp|ocha,ostatníkomunikace
zámková betonová d|aŽba,monolitickfbetonovf povrch, betonové
součástia pťís|ušenství:
Žlabovkya chodníkové
obrubníky

v k.u. Mutěnice, obec Mutěnice,vedenéu Katastrálního radu pro Jihomoravskf kraj, Katastrá|ní
pracovištěHodonína zapsanéna LV č.60000.
il.
Popis prodávaného majetku
Pozemek parc. č. 511157se nachází v zastavěné části obce Mutěnice u kťiŽovatkyu|ic Nová
a Štolní. Na pozemku se nachází okrasná predzahrádka a vstup (zpevněnf povrch)
do rodinnéhodomu č.p. 932 na pozemku parc. č.51 119.Pozemek je dotčenrozvody p|ynovodu,
kabelovételevize,sdělovacímikabely a venkovnímvedenímNN.
il1.
Prohlídka prodávaného majetku
majetekje vo|ně prístupnf.
Prohlídkaprodávanéhomajetkuse neuskuteční,

tv.

Vyh|ášenáminimální kupnícena
Vyh|ášená minimá|ní kupní cena
dvacetosmtisícčtyťistakoru
n českych).

nemovitfch věcí

činí 28 400'00

Kč

(slovy:
1

V.
Aukce a minimálnípÍíhozke zvfšení kupníceny pro aukci
1. Aukce se koná bezprostredněpo ukončení
otevíráníobálek s nabídkami.
2. Aukce proběhne formou podávání nabídek,jimiŽ se bude zvyšovatnejvyšší
nabídka kupní
podobě
pfíhoz
ceny v Iistinné
dosaŽená ve VŘ. Minimální
ke zvfšeníkupníGeny pro aukci
se stanovuje na částku 1000,00 Kč. PredsedajícíKomise si vyhrazuje právo tuto částku
v pr běhu aukce sníŽitd|ev|astníuvahy.

vl.

Účastníci vyiběrového íizení
1. Úrao nabízíprodávanf majetek k pĚevodu fyzicki/m a právnickym osobám. Účastníkem
VŘ rízenímohou bft fyzickéosoby nebo právnickéosoby.
ÚčastníkytohotoVŘ nemohoub1/tfyzickéosoby uvedenév ustanovenís 1B ZMS1).
2. ÚčastníkemVŘ se stává ten, kdo podal Úradu písemnounabídku,která splnuje náteŽitosti
stanovené tímto oznámením a Podmínkami vfběrovi/ch Ťízeni na prodej majetku
vyhtašovanfchÚradem (dále jen ,,PodmínkyVŘ..). PodmínkyVŘ jsou nedílnousoučástí
tohotooznámení.
3. Každyz rjčastníkťl
VŘ mťrŽe
do VŘ podat pouze jednu nabídku.
4. Podáním nabídky učastníkVŘ akceptuje podmínkyVŘ a skutečnostiuvedené v popisu
prodávanéhomajetku.

v!t.

Podání nabídkya doruěeníobálek s nabídkami
1. Nabídka se podává V uzavťené(zalepené)obálce, na kterémusí byt uvedeno označení
adresáta (Uradu)a která musíb1yt
opatťenazťete|nfmnápisem:

,,VfběrovéÍizenís aukcíčís.BHolo45l2o17- NEOTEVíRAT!!!..
2. obálkas nabídkou
musíbft Úraoudoručena
od utery14.11.2017do utery12.12.2017,
pro podáníobálek s nabÍdkami,.).
do 8:00 hod. včetně(dále jen ,,|htltta
Za okamŽikdoručení
je
obálky s nabídkou bez oh|eduna zpťtsobdoručenípovaŽovánoskutečnépťevzetíobálky
s nabídkoupodatelnouÚraou na adrese:

Úrao pro zastupování státu ve věcech majetkov ch
Uzemní pracoviště Brno
odbor odloučené pracoviště Hodonín
Štetanirova28
695 0í Hodonín
1)S

majetkem uveden m v ustanovení$ 10 nemrjŽepiís|ušnáorganizační
sloŽka (s 11) naloŽit,s vljimkou prodeje
ve veiejné draŽbě a prodeje Živ1|chzvítat,ve prospěch
a) soudcťra pÍísedících,
státníchzástupcťr,pÍíslušníkťr
Po|icie Českérepubtiky,zna|c , tlumočník a notár , jakoŽ
i zaměstnancťrsoudr]t,
státníhozastupite|ství,
Po|icieČeskérepublikya notáÍskfchkance|áÍí,
b) ce|níkťr
a občanskfch zaměstnancťrCelní správy Českérepubliky,jakoŽ i vedoucícha dalšíchzaměstnanc
jin ch organizačních
s|oŽekprís|ušnfch
hospodaiits majetkempod|eustanovení$ 11,
c) starostrj, zástupc starosty, tajemníkťra dalších zaměstnanc pÍís|ušn1/ch
obecních radťr a obdobně
prís|ušnfchuradťrměst a městskyichčástí,
jakoŽ i osob jim b|ízk!ch, pokud se osoby uvedené pod písmeny a) aŽ c) v jednot|ivfch prípadech podíle|y
na ukonech souvisejícíchs nabytímtakovéhomajetkustátem a na hospodaienís ním'
)

3 . obá|ku s nabídkou lze doručitosobně, prostrednictvímdrŽitelepoštovnílicence (dáIe jen

kuq/rnís|uŽbou nebo jin m verejnfm pťepravcem.Za včasnépodání obálky
,,poštou,.),
s nabídkou odpovídá učastník.Prípadnézdrženídoručeníobálky s nabídkou zaviněné
poštou,kuqfrnísluŽbou či jinlm verejnfm prepravcemjde k tíŽiučastníka.Nabídky nelze
doručitcestou datovéschránky;na nabídkytakto podanénebudebrán zrete|.

vilt.

Složeníkauce
1 . Podmínkou učastiVe vŘ je s|oŽeníčástky na uhradu části kupní ceny, kterou učastník
VŘ sloŽil na učet Úraou (dá|e jen ,,kauce..),VO vifši 2 B4o,oo Kč. Kauci |ze sloŽit
bezhotovostnímprevodem,s|oŽenímhotovostiv bance nebo zas|ánímpoštovnípoukázkou,
a to na rjčetč.601 5-45423621to71ovedenf u ČNB, variabi|nísymbo! 60617oO45.Jako
specifickyisymbo! uvede fyzická osoba datum narozeníve formátu DDMMRRRR a právnická
osoba své lČo. Kauci nenímoŽnésložitv hotovostido pokladnyÚradu.

2 . Kauce musí byt pripsána na učet Úraou nejpozději ve lhť,tě pro podání obáIek
s nabídkami.

3 . V prípaděopoŽděnéhopiipsáníkauce na tjčetÚraou nebude nabídkado VŘ zahrnuta.Kauci

je nutné zas|at v dostatečnémčasovémpiedstihu vzhledem ke lh tám mezibankovních
prevodťr;
včasnépripsáníkauce na učetÚraou a uvedenívariabi|ního
a specifickéhosymbolu
ve správnémtvaru je odpovědnostíučastníka
VŘ. PňípadnézdrŽenipripsáníkauce na učet
Uradujde k tíŽiučastníka
VR.

lx.

Prezence učastník a otevíráníobá|ek s nabídkami
1. otevíráníobá|ek s nabídkamise uskutečnív utery 12. 12.2017 v 8:30 hod. na odboru
odloučené pracovišti Hodonín, v mÍstnosti č. 1.
2.

Prezence Účastník začínáv8:00 hod. a končív 8:30 hod.

x.

Vfběr kupujícího
Jako jediné kritériumpro vfběr kupujícíhose stanovuje v!še nabízenékupní ceny. V běr
VŘ.
kupujícího
bude provedeniv piípadě,pokudse prihlásípouzejeden učastník

xt.

Kontaktní udaje
Další informace o prodávanémmajetku, bliŽšíinformace o povinném obsahu nabídky,
podmínkáchVŘ a sloŽeníkauce jsou k dispozici na webu Úradu WWW.uzSVm.cz,
a to v sekci
,,Nabídkamajetku...Pokud bude mít tretí osoba k VŘ dotaz, zašle jej písemně poštou nebo
elektronickyna nížeuvedenou kontaktníadresu. Úrao v písemnépodobě zodpoví dotaz do 3
pracovních dnťr.Dotaz i reakci Úrao zverejní v zá|oŽce k prodávanému majetku. Dotazy |ze
zasílat do 3 pracovníchdn pred ukončenímlhťttypro podání obálek s nabídkami,dotazy
po tétolhťrtěnemusíbÝt Úradem zodpovězeny.
doručené
Úrao pro zastupovánístátu ve věcech majetkovfch
UzemnípracovištěBrno
odbor odloučenépracovištěHodonín
ŠtetániF
ova 28,695 01 Hodonín
Kontakt:VladimíraKlimecká,te|efonní
číslo:
51B 39B 443,emaiI:v|adimira.k|imecka@uzsvm'cz
.
J

Na webu Úraou se |ze registrovat k zasí|ání dalších nabídek prodeje majetku:
http://www.uzsvm.c/n a b ídka-majetku.274.0-85.
xil.
Závěreě,ná ustanovení
1. Úrao si vyhrazujeprávo zrušitVŘ bez udání dťrvodua dá|e odmítnoutvšechnypredIoŽené
návrhy, a to aŽ do doby podpisu kupnísmIouvyze své strany. ZrušeníVŘ se nepovaŽuje
za jednáníve smys|u ustanovení$ 1729 odst. 1 NoZ a učastník
VŘ nemá právo na náhradu
škodyVe smys|uustanovenís 1729 odst. 2 citovanéhozákona.
2. ZrušeníVŘ pťedposlednímtermínempro piedánínabídekÚrao uveiejnístejnfm zpťtsobem,
kterfm vyh|ásiloznámení o VŘ a jeho podmínkách,včetnělh t.
3. ÚčastníciVŘ nemajínárok na náhradunák|adťr
ve VŘ.
spojenfch s rjčastí
4. Všechny dokumenty, odesílanéÚradem dle tohoto oznámení, budou zasí!ány poštou
doporučeněs dodejkou do v|astníchrukou na adresy pro doručováníuvedenév nabídce,
prostťednictvím
nebo v prípaděelektronického
doručování
datovfch schránek na elektronické
adresy uvedenév nabídce.V prípadě,Že tyto dokumentybudou provozovatelempoštovních
povaŽujese za den doručenítakovézási|ky tretí
s|uŽebvráceny Úradu jako nedoručené,
pracovní den po odesIání. Doručenído datové schránky se iídí ustanovenímizákona
c. 300|2008Sb., o e|ektronickfch ukonech a autorizovanékonverzi dokument , Ve znéní
pozdějších
predpisťt.
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Mgr. Pav|a KeĎová
referentkaoddě|eníHospodarenís majetkem
odbor odloučenépracovištěHodonín,
pověňenazastupovánímpracovníhomístaieditele
odboru odloučenépracovištěHodonín

PŤílohy:
. Podmínkyvfběrovych Ťizenína prodej majetkuvyhtašovani/ch
Úradem pro zastupování
státu ve věcech majetkovfch.
o lnformace pro učastníkyv]/běrového
fízenía veťejnostik pr běhu aukce.
. Nabídkaa proh|ášeníčastníka
vi/běrového
ŤízenÍ.
fyzickéa právnickéosoby.
. Návrh kupnísmlouvy.
. LV č.60000.
. Fotodokumentace,ortofotomapa.
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