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Úraa pro zastupovánístátu ve věcech majetkovfch

Územní pracovištěBrno
odbor odloučenépracovištěHodonín,Štefánikova28,695 01 Hodonín
oznámení o vÝběrovém ňízenís aukcí
čís'BHo101012018
a jeho podmínkách
na zjištěnizájemceo koupi nemovitéhoa movitéhomajetkuv katastrálnímuzemíMutěnice

(dále jen ,,Úiad..),jemuŽ podle $ 9 zákona
Úrao pro zastupovánístátu ve věcech majetkov1/ch
jejím
č.219/2oooSb., o majetku Českérepublikya
vystupovánív právníchvztazích,ve znění
pozdějšíchpredpisťt(dále jen ,,ZMS..),prís|uší
hospodarits níŽe uvedenym majetkem, pod|e
ustanovenís 21 a nás|' vyhlášky č,.6212001Sb., o hospodareníorganizačníchsloŽek státu
a státních organizací s majetkem státu, Ve znění pozdějších pĚedpisťt,po splnění všech
zákonnych podmínek,
vyhlašuje dne 29. května 2018
vfběrovéťtzenis aukcí(dále téŽ,,VŘ..)
na prodejdále uvedenéhomajetkuve vlastnictví.
Českérepubliky(dálejen ,,prodávanfmajetek..).

t.

Prodávan1f majetek
.

parce|ač.5í 1t57o vfměre 41 m2,ostatníplocha,ostatníkomunikace
součástia príslušenství:
zámková betonová d|ažba,monolitick betonovf povrch, betonové
Žlabovkya chodníkové
obrubníky

v k.ti.Mutěnice, obec Mutěnice,vedenéu Katastrálního iadu pro Jihomoravskykrď1,Katastrální
pracovištěHodonína zapsanéna LV č.60000.
il.
Popis prodávanéhomajetku
pgzfmek parc. č. 511157se nacházi v zastavěnéčásti obce Mutěnice u kiiŽovatkyulic Nová
a Skolní. Na pozemku se nacházi okrasná predzahrádka a vstup (zpevněnf povrch)
do rodinnéhodomu č. p. 932 na pozemku parc. č. 51119.Pozemek parc. č. 51 1157je uŽiván
bez právníhodťrvoduvlastníkemdomu č.p.932 situovanémna pozemku parc. č. 51 119v obci
a k.u. Mutěnice. Pozemek je dotčenrozvody plynovodu,kabelovéte|evize,sdělovacímikabely
a venkovnímvedenímNN.
1il.
Prohlídka prodávanéhomajetku
Prohlídkaprodávaného
majetkuse neuskuteční,
majetekje vo|něprístupnf
.

!v.

Vyh|ášenáminimáIníkupnícena
Vyhlášená minimá|níkupnícena nemovitfch věcí činí14.400'00 Kč (sIovy:čtrnácttisícčtyrista
korun českfch).

V.
Aukce a minimá|nípÍíhozke zvfšeníkupníceny pro aukci
otevíránÍ
obálek s nabídkami.
1 . Aukce se koná bezprostredněpo ukončení

2 . Aukce proběhne formou podávánínabídek,jimiŽse bude zvyšovatnejvyššínabídkakupní

ceny v listinnépodobě dosaŽená ve VŘ. Minimálnípťíhozke zvfšeníkupníceny pro aukci
Komise si vyhrazuje právo tuto částku
se stanovuje na částku 1.000,00 Kč. Predseda1ící
v pr běhu aukce sníŽitd|evlastníuvahy'

vl.

Účastnícivf běrového Íizeni
1 . Úrao nabizÍ prodávanf majetek k pĚevodu fyzick1/ma právnickym osobám. Účastníkem
VŘ rízenímohou bytfyzickéosoby nebo právnickéosoby.

2 . ÚčastníkemVŘ se stává ten, kdo poda| Úraou písemnounabídku,která splnuje náleŽitosti

stanovené tímto oznámením a Podmínkami v1fběrovfch ŤÍzenína prodej majetku
VŘ..). PodmínkyVŘ jsou nedí|nousoučástí
vyh|ašovan1/ch
Úradem (dá|e jen ,,Podmínky
tohotooznámení.

VŘ mťrže
do VŘ podat pouze jednu nabídku.
3 . KaŽdyz rjčastníkŮ
4 . Podáním nabídky učastníkVŘ akceptuje podmínkyVŘ a skutečnostiuvedené v popisu
prodávanéhomajetku'

vt!.

Podání nabídkya doručeníobálek s nabídkami
1 . Nabídka se podává v uzaviené (zalepené)obálce, na kterémusí byt uvedeno označení
adresáta (Úraou) a která musíbft opatienazretelnfm nápisem:
,,Vfběrové Íizenís aukcí ěís. BHo/oí ol2o18- NEoTEVíRAT !!!,.

2 . obálka s nabídkoumusío t Úraou doručenaod ter.it29,5,2018 do utery 19,6,2018,

pro podáníobálek s nabídkami..).
Za okamŽikdoručení
do 8:00 hod, včetně(dá|ejen ,,lhťrta
obálky s nabídkouje bez ohledu na zpťtsobdoručenípovaŽovánoskutečnéprevzetíobálky
s nabídkoupodatetnouÚraou na adrese:
Úraa pro zastupování státu ve věcech majetkovfch
Uzemní pracoviště Brno
odbor odlouěené pracovištěHodonín
Šteránirova 28
695 0í Hodonín

drŽitelepoštovnílicence (dá|e jen
3 . obá|ku s nabídkoulze doručitosobně, prostťednictvím

kurfrní s|uŽbou nebo jin m verejnfm piepravcem. Za včasnépodání obálky
,,poštou..),
s nabídkou odpovídá ričastník.PťípadnézdrŽenÍdoručeníobálky s nabídkou zaviněné
poštou,kurfrní sluŽbou či jinfm veĚejnfm pňepravcemjde ktíŽ. častníka.Nabídky nelze
doručitcestou datovéschránky;na nabídkytakto podanénebude brfn zietel.

vilt.

Složeníkauce
1. Podmínkou častive VŘ je sloŽeníčástkyna rjhradučástikupníceny, kterouričastník
Ve v1iši1.44o,ooKc. Kauci |ze sloŽit
VŘ sloŽi! na učet Úraou (dá!e jen ,,kauce..),
poukázkou,
pťevodem,
v bancenebozaslánímpoštovní
hotovosti
sloŽením
bezhotovostním

a to na čet č'6015-4542362110710
vedenf u cNB, variabi|ní
symbol 606180010.Jako
speclfickf symbo| uvede Íyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR
a právnickáosoba své lČo. Kauci nenímoŽnés|oŽitv hotovostido pok|adnyÚraou.
2. Kauce musí byt pťipsána na učet Úradu nejpozději ve lhť,tě pro podání obáIek
s nabídkami.
3' V pťípaděopoŽděnéhopiipsání kauce na ričetÚradu nebude nabídkado VŘ zahrnuta.
Kauci je nutné zaslat v dostatečnémčasovém predstlhu vzhledem ke lh tám
mezibankovníchpievodťr;včasnépripsání kauce na učet Úraou a uvedení variabilního
a specifickéhosymbotuve správnémtvaruje odpovědnostíučastníka
VŘ. Prípadnézdržení
pripsáníkauce na rjčetÚraou jde k tíŽiričastníka
VŘ.

lx.

Prezence učastník a otevíráníobálek s nabídkami
1 . otevíráníobá|ek s nabídkamise uskutečniv ittery 19. 6' 2018 v 8:30 hod. na odboru
odloučené pracovišti Hodonín, v místnosÍíě. 1,

2 . Prezence učastníkzačínáv8:00 hod, a končív 8:30 hod.

x.

Vyiběrkupujícího
pro v1/běrkupujícího
1. Jako jedinékritérium
se stanovujevfše nabízené
kupníceny.V běr
jeden
proveden
pťípadě,
pokud
prihlásí
pouze
kupujícího
i
v
bude
se
častník
VŘ.

xl.

Kontaktní daje
Da|ší informace o prodávaném majetku, bliŽší informace o povinném obsahu nabídky,
podmínkáchVŘ a sloŽeníkauce jsou k dispozici na webu Úraou Www'uzsvm.cz,a to v sekci
,,Nabídkamajetku...Pokud bude mít tietí 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 zveňejnív zá|ožce k prodávanémumajetku. Dotazy |ze
zasí|atdo 3 pracovníchdn pred ukončením|hťttypro podání obá|ek s nabídkami,dotazy
po tétolhťrtě
doručené
nemusíbÝt Úradem zodpovězeny.
Úrao pro zastupovánístátu ve věcech majetkovfch
Územní pracovištěBrno
odbor odloučenépracovištěHodonín
Štetanirova
28,695 o1 Hodonín
Kontakt:VladimíraKlimecká,te|efonní
číslo:
51B 39B 443,emai!:vladimira.klimecka@uzsvm.cz
Na webu Úradu se |ze registrovat k zasi|ání dalších nabídek prodeje majetku:
https ://www.na bidkamajetku.czlH ome/Subscribe

xll.
Závéreč,ná
ustanovení
1. Úrao si vyhrazuleprávozrušitVŘ bez udánídťrvodu
všechnypĚedtoŽené
a dále odmítnout
návrhy,a to aŽ do doby podpisukupnísmlouvyze svéstrany.Zrušení
VŘ se nepovaŽuje
právona náhradu
za jednáníve smysluustanovení
1729
odst.
1
NoZ
a
častník
VŘ
nemá
$
škodyVe smysluustanovení
zákona.
s 1729odst.2. citovaného

2. ZrušeníVŘ pred poslednímtermínempro piedánínabídekÚrao uveĚejní
stejnfm zpŮsobem,
kten./m
vyhlásil oznámení o VŘ a jeho podmínkách,včetnělh t.
3. ÚčastníciVŘ nemajínárok na náhradunákladťr
spojenfch s ričastí
ve VŘ.
4. Všechny dokumenty,odesílanéÚradem dle tohoto oznámení, budou zasílány poštou
doporučeněs dodejkou do vlastníchrukou na adresy pro doručováníuvedenév nabídce,
prostiednictvím
nebo v prípaděelektronického
doručování
datovfch schránek na elektronické
adresy uvedenév nabídce.V prípadě,Že tyto dokumentybudou provozovatelempoštovních
povaŽujese za den doručenítakovézásilky tretí
služeb vráceny Úraou jako nedoručené,
pracovní den po odes|ání. Doručenído datové schránky se ťídíustanovenímizákona
č,.30012008
sb., o elektronickyichÚkonech a autorizovanékonverzi dokument , Ve znění
pozdějšíchpňedpisťt'
PRoL{sTtJTov{\ISTATU
ÚŘ^{D
\T \ŤCECH}L{JETK0\1.CH

V Hodoníně

2 2 .05-2018
reditelkaodboruodloučenépracovištěHodonín

PÍílohy:
.
.
.
.
.
.

Podmínkyv1/běrovychŤízení
na prodej majetkuvyhlašovanfchÚradem pro zastupování
státu ve věcech majetkov1fch.
lnformacepro učastníky
vfběrovéhorízenía veťejnosti
k pr běhu aukce'
. Íyzickéa právnickéosoby.
Nabídkaa prohlášeníričastníka
vfběrovéhoŤízenÍ
Návrh kupnísmlouvy.
LV č.60000.
Fotodokumentace,ortofotomapa.

Vyvěšeno:
/'f , hfu
Sejmuto:

