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Úraa pro zastupování státu ve věcech majetkovfch
Uzemní pracoviště Brno
odbor odloučené pracoviště Hodonín, Štefánikova 28, 695 01 Hodonín

oznámení o vÝběrovém Ťízení s aukcí

čÍs. BHo104512017 a jeho podmínkách

na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrá|ním Území Mutěnice

Úrao pro zastupování státu ve věcech majetkov1fch (dále jen ,,ÚĚad..), jemuŽ pod|e s 11 zákona
č.219l20oo Sb., o majetku Ceské repubIiky a jejím vystupování v právních vztazich, ve znění
pozdějších pňedpisťt (dá|e jen ,,ZMS-), pťísluší hospodaiit s níŽe uvedenfm majetkem, podle
ustanovení s 21 a násl. vyhIášky č,.6212001 sb., o hospodarení organizačních s|oŽek státu
a státních organizací s majetkem státu, Ve znění pozdějších pťedpisťt, po splnění všech
zákonnfch podmínek,

vyhlašuje dne í4. listopadu 2017

vfběrovéŤízeni s aukcí (dá|e téŽ,,VŘ..) na prodej dáIe uvedeného majetku ve v|astnictví
České republiky (dále jen ,,prodávanf majetek..).

t .
Prodávanf majetek

. parcela č. 51 1t57 o v1iměre 41 m2, ostatní p|ocha, ostatní komunikace

součásti a pťís|ušenství: zámková betonová d|aŽba, monolitickf betonovf povrch, betonové
Žlabovky a chodníkové obrubníky

v k.u. Mutěnice, obec Mutěnice, vedené u Katastrálního radu pro Jihomoravskf kraj, Katastrá|ní
pracoviště Hodonín a zapsané na LV č. 60000.

il.
Popis prodávaného majetku

Pozemek parc. č. 511157 se nachází v zastavěné části obce Mutěnice u kťiŽovatky u|ic Nová
a Štolní. Na pozemku se nachází okrasná predzahrádka a vstup (zpevněnf povrch)
do rodinného domu č. p. 932 na pozemku parc. č. 51 119. Pozemek je dotčen rozvody p|ynovodu,
kabelové televize, sdělovacími kabely a venkovním vedením NN.

il1.
Prohlídka prodávaného majetku

Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční, majetek je vo|ně prístupnf .

tv.
Vyh|ášená minimální kupní cena

Vyh|ášená minimá|ní kupní cena nemovitfch věcí činí 28 400'00 Kč (slovy:
dvacetos mtisícčtyťistakoru n českych).
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V.
Aukce a minimální pÍíhoz ke zvfšení kupní ceny pro aukci

1. Aukce se koná bezprostredně po ukončení otevírání obálek s nabídkami.

2. Aukce proběhne formou podávání nabídek, jimiŽ se bude zvyšovat nejvyšší nabídka kupní
ceny v Iistinné podobě dosaŽená ve VŘ. Minimální pfíhoz ke zvfšení kupní Geny pro aukci
se stanovuje na částku 1000,00 Kč. Predsedající Komise si vyhrazuje právo tuto částku
v pr běhu aukce sníŽit d|e v|astní uvahy.

vl.
Účastníci vyiběrového íizení

1. Úrao nabízí prodávanf majetek k pĚevodu fyzicki/m a právnickym osobám. Účastníkem
VŘ rízení mohou bft fyzické osoby nebo právnické osoby.
Účastníky tohoto VŘ nemohou b1/t fyzické osoby uvedené v ustanovení s 1B ZMS1).

2. Účastníkem VŘ se stává ten, kdo podal Úradu písemnou nabídku, která splnuje náteŽitosti
stanovené tímto oznámením a Podmínkami vfběrovi/ch Ťízeni na prodej majetku
vyhtašovanfch Úradem (dále jen ,,Podmínky VŘ..). Podmínky VŘ jsou nedílnou součástí
tohoto oznámení.

3. Každy z rjčastníkťl VŘ mťrŽe do VŘ podat pouze jednu nabídku.

4. Podáním nabídky učastník VŘ akceptuje podmínky VŘ a skutečnosti uvedené v popisu
prodávaného majetku.

v!t.
Podání nabídky a doruěení obálek s nabídkami

1. Nabídka se podává V uzavťené (zalepené) obálce, na které musí byt uvedeno označení
adresáta (Uradu) a která musí b1yt opatťena zťete|nfm nápisem:

,,Vfběrové Íizení s aukcí čís. BHolo45l2o17 - NEOTEVíRAT !!!..

2. obálka s nabídkou musí bft Úraou doručena od utery 14. 11.2017 do utery 12. 12.2017,
do 8:00 hod. včetně (dále jen ,,|htltta pro podání obálek s nabÍdkami,.). Za okamŽik doručení
obálky s nabídkou je bez oh|edu na zpťtsob doručení povaŽováno skutečné pťevzetí obálky
s nabídkou podatelnou Úraou na adrese:

Úrao pro zastupování státu ve věcech majetkov ch
Uzemní pracoviště Brno
odbor odloučené pracoviště Hodonín
Štetanirova 28
695 0í Hodonín

1)S majetkem uveden m v ustanovení $ 10 nemrjŽe piís|ušná organizační sloŽka (s 11) naloŽit, s vljimkou prodeje
ve veiejné draŽbě a prodeje Živ1|ch zvítat, ve prospěch

a) soudcťr a pÍísedících, státních zástupcťr, pÍíslušníkťr Po|icie České repubtiky, zna|c , tlumočník a notár , jakoŽ
i zaměstnancťr soudr]t, státního zastupite|ství, Po|icie České republiky a notáÍskfch kance|áÍí,

b) ce|níkťr a občanskfch zaměstnancťr Celní správy České republiky, jakoŽ i vedoucích a dalších zaměstnanc
jin ch organizačních s|oŽek prís|ušnfch hospodaiit s majetkem pod|e ustanovení $ 11,

c) starostrj, zástupc starosty, tajemníkťr a dalších zaměstnanc pÍís|ušn1/ch obecních radťr a obdobně
prís|ušnfch uradťr měst a městskyich částí,

jakoŽ i osob jim b|ízk!ch, pokud se osoby uvedené pod písmeny a) aŽ c) v jednot|ivfch prípadech podíle|y
na ukonech souvisejících s nabytím takového majetku státem a na hospodaiení s ním' 

)



3. obá|ku s nabídkou lze doručit osobně, prostrednictvím drŽitele poštovní licence (dáIe jen
,,poštou,.), kuq/rní s|uŽbou nebo jin m verejnfm pťepravcem. Za včasné podání obálky
s nabídkou odpovídá učastník. Prípadné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné
poštou, kuqfrní sluŽbou či jinlm verejnfm prepravcem jde k tíŽi učastníka. Nabídky nelze
doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán zrete|.

vilt.
Složení kauce

Podmínkou učasti Ve vŘ je s|oŽení částky 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
bezhotovostním prevodem, s|oŽením hotovosti v bance nebo zas|áním poštovní poukázkou,
a to na rjčet č. 601 5-45423621to71o vedenf u ČNB, variabi|ní symbo! 60617oO45. Jako
specifickyi symbo! uvede fyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická
osoba své lČo. Kauci není moŽné složit v hotovosti do pokladny Úradu.

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

V prípadě opoŽděného piipsání kauce na tjčet Úraou nebude nabídka do VŘ zahrnuta. Kauci
je nutné zas|at v dostatečném časovém piedstihu vzhledem ke lh tám mezibankovních
prevodťr; včasné pripsání kauce na učet Úraou a uvedení variabi|ního a specifického symbolu
ve správném tvaru je odpovědností učastníka VŘ. Pňípadné zdrŽeni pripsání kauce na učet
Uradu jde k tíŽi učastníka VR.

lx.
Prezence učastník a otevírání obá|ek s nabídkami

1. otevírání obá|ek s nabídkami se uskuteční v utery 12. 12.2017 v 8:30 hod. na odboru
odloučené pracovišti Hodonín, v mÍstnosti č. 1.

2. Prezence Účastník začínáv 8:00 hod. a končí v 8:30 hod.

x.
Vfběr kupujícího

Jako jediné kritérium pro vfběr kupujícího se stanovuje v!še nabízené kupní ceny. V běr
kupujícího bude proveden iv piípadě, pokud se prihlásí pouze jeden učastník VŘ.

xt.
Kontaktní udaje

Další informace o prodávaném majetku, bliŽší informace o povinném obsahu nabídky,
podmínkách VŘ a sloŽení kauce jsou k dispozici na webu Úradu WWW.uzSVm.cz, a to v sekci
,,Nabídka majetku... Pokud bude mít tretí osoba k VŘ dotaz, zašle jej písemně poštou nebo
elektronicky na níže uvedenou kontaktní adresu. Úrao v písemné podobě zodpoví dotaz do 3
pracovních dnťr. Dotaz i reakci Úrao zverejní v zá|oŽce k prodávanému majetku. Dotazy |ze
zasílat do 3 pracovních dn pred ukončením lhťtty pro podání obálek s nabídkami, dotazy
doručené po této lhťrtě nemusí bÝt Úradem zodpovězeny.

Úrao pro zastupování státu ve věcech majetkovfch
Uzemní pracoviště Brno
odbor odloučené pracoviště Hodonín
ŠtetániF ova 28,695 01 Hodonín

Kontakt: Vladimíra Klimecká, te|efonní číslo: 51B 39B 443, emaiI: v|adimira.k|imecka@uzsvm'cz 
.
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Na webu Úraou se |ze registrovat k zasí|ání dalších nabídek prodeje majetku:
http : //www. uzsvm . c/n a b íd ka-m aj etku.2 74.0-8 5.

xil.
Závěreě,ná ustanovení

1. Úrao si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání dťrvodu a dá|e odmítnout všechny predIoŽené
návrhy, a to aŽ do doby podpisu kupní smIouvy ze své strany. Zrušení VŘ se nepovaŽuje
za jednání ve smys|u ustanovení $ 1729 odst. 1 NoZ a učastník VŘ nemá právo na náhradu
škody Ve smys|u ustanovení s 1729 odst. 2 citovaného zákona.

2. Zrušení VŘ pťed posledním termínem pro piedání nabídek Úrao uveiejní stejnfm zpťtsobem,
kterfm vyh|ásil oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lh t.

3. Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nák|adťr spojenfch s rjčastí ve VŘ.

4. Všechny dokumenty, odesílané Úradem dle tohoto oznámení, budou zasí!ány poštou
doporučeně s dodejkou do v|astních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce,
nebo v prípadě elektronického doručování prostťednictvím datovfch schránek na elektronické
adresy uvedené v nabídce. V prípadě, Že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních
s|uŽeb vráceny Úradu jako nedoručené, povaŽuje se za den doručení takové zási|ky tretí
pracovní den po odesIání. Doručení do datové schránky se iídí ustanoveními zákona
c. 300|2008 Sb., o e|ektronickfch ukonech a autorizované konverzi dokument , Ve znéní
pozdějších predpisťt. 
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VHodoníně .g.11-?B17 *#-=fffi}ffi;1;',,?,, 4ru^'-,-/
Mgr. Pav|a KeĎová

referentka oddě|ení Hospodarení s majetkem
odbor odloučené pracoviště Hodonín,

pověňena zastupováním pracovního místa ieditele
odboru odloučené pracoviště Hodonín

PŤílohy:
. Podmínky vfběrovych Ťizení na prodej majetku vyhtašovani/ch Úradem pro zastupování

státu ve věcech majetkovfch.
o lnformace pro učastníky v]/běrového fízení a veťejnosti k pr běhu aukce.
. Nabídka a proh|ášení častníka vi/běrového ŤízenÍ. fyzické a právnické osoby.
. Návrh kupní smlouvy.
. LV č. 60000.
. Fotodokumentace, ortofotomapa.
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