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5302/SBN/2017-SBNM

t.i.: uzsvlrłlsBul 4647 lzo17-sBNM

Úřad pro zastupovánĺ státu ve věcech majetkových
odbor odloučenépracoviště Benešov, Poštovnĺ2079, 25ô 01 Benešov

oznám

e_nĹ

o_vÝběrovém

fi

zenĺ s

a u

kcí

ěís. SBN/02gl2017 a Jeho podmínkách
na zjištěnízáiemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním územĺ

Pecerady

jemuž podle $ 11 zákona
Úřad pro zastupovánĺ státu ve věcech majetkoqých (dále jen
"Úřad";,
ě. 219/2000 Sb., o majetku Českérepublĺky a jejĺm vystupovánĺ v právnĺch vztazĺčh,ve zněnĺ
pozdějších předpisů (dále jen ,,zMsu), příslušíhospodařit si níŽe uvedeným majetkem, podle
ustanovenĺ $ 21 a násl. vyhlášky ě' 6212001 Sb., o hospodĺlření organizačnĺchsloŽek státu a
státních organizacĺs majetkem státu, ve znění pozdějšich předpisů, po splněnĺ všech zákonných
podmĺnek,
vyhlašu|e dne 5. záíĺ2011'
výběrové ŕizenĺs aukcĺ (dále téŽ,,VŘ") na prodej dále uv:deného majetku ve vlastnictví
Ceské republiky (dále jen ,,prodávaný majetek").
l.

Prodávaný maietek
Podíl id. 1/4 pozemků:
parcela č. st. 352, výměra dle katastru nemovitostí 53 m'', druh pozemku - zastavěná plocha

-

a nádvoří
Souěástĺje stavba: Pecerady, ě.e. 37, rodinná rekrace
Stavba stojĺ na pozemku p.č.: st. 352

parcela č. 857rí3, výměra dle katastru nemovitosti 297 nŕ, druh pozemku
ochrany - zemědělský půdnĺfond

- zahrada, způsob

zapsaný na listu vlastnictví 200 pro kat. územĺPecerady, ,rbec Týnec nad Sázavou v katastru
nemovitosti vedeném Katashálním úřadem pro Středoěeský kraj, Katastrálnĺm pracovištěrn
Benešov'
Dalšĺmspoluvlastnĺkem uvedených věci je fyzická osoba, a to podĺlem id- 3/łk celku.
lt.

Popis prodávanóho maietku
Výše uvedené nemovité věci se nacházejÍ v obcl Týnec nad Sázavou, v chatové oblasti okĘové
části osady Pecerady a vytvářejĺ spoleěně jeden funkčnĺl:elek. Přistup k majetku je z veřejné
komunikace s nezpevněným povrchem' Pozemky jsou bez oplocenĺ, oplocenĺ je pouze v rámci
celé chatové kolonie' Na pozemcích parc. ě. st. 352 a paíc. č. 857/13 se nacházĺ, kromě nĺŽe
popsaných staveb, venkovnĺ úpravy, tj. přĺpojka elektrické energie, veřejná vodovodnĺ přípojka,
veřejná kanalizaěni přĺpojka a trvalé porosty'
Uzemnĺm plánem Města Týnec nad Sázavou isou pozemky parc. ě. st' 352 a parc. č. 857/13
určeny jako plochy rekreace pobytové - typ A.

Pozemek parc. č. st' 352 je zastavěn rekreaěnĺ chatou č.e. 37 a nenacházejĺ se na něm žádné
trvalé porosty. Součástĺ pozemku je stavba - chata c.e. 37.

Chata č.e. 37 je jednopodlaŽnĺ budova bez podkrovi na betonových základech. Svislé nosné
konstrukce jsou zčásti zděné _ karnenná podezdívka, sklep, a z části montované na bázi dřevnĺ

hmoty. Pťtvodně se jednalo o dřevěný objekt, ke kterému byla přistavéna zděná přĺstavba
kuchýně, sociálnĺho zázemĺ a zděná přĺstavba sklepa s dřevěnou nástavbou verandy. Podlahy
jsou
dřevěné s povrchem PVC a z keramické dlažby. Stropy jsou dřevěné s_ nĺzkým sedlovým
-krovem.
z osinkocementorĺých šablon, přĺstavby
Střešní krytina pŮvodní stavby
z pozinkovaného plechu. KlempÍřské konstrukce jsou rovněŽ z pozinkovaného plechu. Stavba má
dŕevěná, zdvojená okna' Vytápěnĺ objektu je lokálnĺ, na tuhá paliva. ohřev teplé užitkovévody je
zabezpečen đektrĺckýmbojlerem. Uvnitř objektu se nacházejí dvě obytné místnost|, kuchyň a
sociální zařízenl

je

Přĺslušenstvírekreačniho objektu tvořĺ dřevěná kolna, která se nacházĺ na pozemku parc. č.
857t1g' Jedná se o stavbu na hranici životnosti, která má dřevěnou konstrukci se šikmou
pultovou střechou. Stavba je bez základů, bez podlahy abez inŽenýrských sítĺ.
Pozemek paľc. č. 857113 tvořÍ neoplocenou zahradu. Na pozemku se nacházejĺ okrasné a

ovocné stromy a dále dřevěná kolna.

Prrikaz eneľgetické náročnosti budovy č.e' 37 dle zákona ě, 40612000 Sb. se nevyŽaduje,
protoŽe budoła splňuje podmĺnky pro výjimku dle ustanovenĺ $ 7a odst. 5 pĺsm. d) toho1o
neboť se jedná o prodej stavby určenépro rodinnou rekreaci, která je uŽĺvána jen ěást
o/o spotřeby energie, k nĺżby došlo při
=ákona,jejíŽ
odhadóvaná spotřeba energie je niŽšĺnež 25
roku a
celoroěnĺm uŽivánĺ.

Předmětný majetek uŽívá spolumajitelka vlastnického podĺlu.
il!.

Prohl ídka prodávaného majetku
Prohtĺdka prodávaného nemovitého majetku se uskuteění na mĺstě samém, a to

v úterý 19. 9. 2o'l7 v době od ĺo00 do íí00hod.
ve středu 20.9. 2017 v době od ĺ3@ do í40o hod.

Sraz zájemců o prohlĺdku je

v urěenou počátečnĺhodinu prohlidky před budovou

ě'e'

37

v Peceradech.

!v.
Vyhlášená minlmálnĺ kupnĺ cena
Vyhlášená minimátni kupnĺ cena nemovitého majetku čini 130.000,00 Kč (slovy: jedno sto třicet
tisíc korun öeských).

v.
Aukce a mlnimální příhoz ke zvýšeníkupnĺ ceny pro aukci

1. Aukce se koná bezprostředně

po ukončenĺotevĺrání obálek s nabídkami.

proběhne formou podávání nabÍdek, jimiż se bude zvyšovat nejvyššínabídka kupnĺ
ceny Vlistinné podobě dosaŽená veVŘ. Minimálnĺ přĺhoz ke zrĺýšeníkupní-ceny pro aukci
se śtanovuje na částku 6.000,00 Kě. Předsedajĺci Komise si vyhrazuje právo tuto ěástku
v průběhu aukce sníŽit dle v|astní úvahy.

2. Aukce

Účastníci vy*ioveľro řizenĺ

Úřad nabizl prodávaný majetek

fyzickým a pľávnickým osobám. Účastnikem
právnické
VŘ řĺzenĺmohou být fyzické osoby nebo
osoby' Ĺěastníky tohoto VŘ nemohou být
ffzické osoby uvedené v ustanovenÍ $ 18 zMsl).

1

k převodu

2.

Úěastnĺkem VŘ se stává ten, kdo podal Úľadu písemnou nabĺdku, která splňuje náleżitosti
stanovené tĺmto oznámenĺm
Podmĺnkami- výběrov1ich říz'ľnl na prodej majetku
jen
vyhlašovanýcn Úřadem (dále
VŘ")' Podmĺnky VŘ jsou nedĺlnoú součástí
"Podmínky
tohoto oznámení.

3'

KaEdý z úěastnĺkü VŘ můŽe do VŘ podat pouze jednu nabktku.

4'

Podáním nabídky účastníkVŘ akceptuje podmĺnky VŘ
prodávaného majetku'

a

a skutečnosti uvedené v popisu

vlr.
Podání nabídĘ a doručeníobálek s lrabídkami

1.

NabÍdka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno oznaöenĺ
adresáta (Uřadu) a která musĺ být opatřena zřetelným nápiĺiem:

,,Výběrové řízení s aukcí čís.SBN/029t2o17 - NEoTEVĺRAT ttl',

2'

obálka s nabĺdkou musĺ být Úřaou doruěena od 5. 9. 2017 do pondělí 2. 10, 2017, do 12:30
pro podání obálek s nabĺdkami"|. Za okamŽik doruěeni obálky
łlod. včetně (dále jen
'lhůta na
s nabídkou je bez ohledu
zpŮsob doručenípovażováno skutečnépřevzetí obálky
s nabídkou podatelnou Uřadu na adrese:
Úřad pro zastupovánÍ státu ve věcech ma|etkových
odbor odlouěené pľacoviště Benešov
Poštovnĺ2079
256 0ĺ Benešov

3. obálku s

nabídkou lze doručit osobně' prostředniďvím držitele poštovnĺlicence (dále jen
,,poštou"), kuýrnl slużbou nebo jiným veřejným přepravcem. Za věasné podání obálky
s nabĺdkou odpovídá Účastník, Přĺpadné zdrženídoruiienĺ obálky s nabĺdkou zaviněné
poštou, kuýrnĺ sluŽbou či jiným veřejným přepravcem jde k tĺŽi účastnĺka.Nabĺdky nelze
doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané lrebude brán zřetel.

1)S

majetkem uvedeným v ustanovenl $ 10 nemůŽe přĺslušná organizačnĺsloŽka ($ 11) naloŽit, s výjimkou prodeje

ve veřejné draŽbě a prodeje Živých zvĺřat' ve prospěch

a)

soudců a přisedlcich, státnĺch zástupců, přislušnĺkůPolicie teské rcpubliky' znalců, tlumočnikůa notářů' jakoŽ
izaměstnanců soudů, státnlho zastupitelstvĺ, Policie Českérepublikv a notářských kancelářl,
b) celnlků a občanských zaměstnanců Celnl správy teské republiky, jakoŽ i vedoucĺch a dalšich zaměstnanců
iiných organizačnĺch složek přĺslušných hospodařĺt s maietkem podl'r ustanovenl $ í í '
c) starostů, zástupců starosty, tajemnlků a dalšĺchzaměstnanců přĺslušných obecnich úřadů a obdobně
přĺslušných úřadůměst a městských částl,
jakoŽ i osob iim blĺzkých, pokud se osoby uvedené pod pÍsmeny a) aŽ c) v jednotlivých přÍpadech podĺlely
na úkonech souvisejĺcĺch s nabytĺm takového majetku státem a na hospodařenĺ s nÍm.

vilt.
SloŽení kauce

1'

Podmĺnkou účastive VŘ je sloŽení částky na úhradu částĺkupnĺ ceny, kterou účastník
Ve výši 13.000,00 Kč. Kauci lze sloŽit
VŘ sloŽil na Úěet Úřadu (dále jen
'kauce"),
bezhotovostnĺm převodem, sloŽenĺm hotovostiv bance nebo zaslánĺm poštovnĺpoukázkou, a
to na Úěet ě. 6o15-222o111to71o vedený u tNB, variabĺlnísymbol 204170029. Jako
specifický symbol uvede ýzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická
o'soba své lÖo' Kauci neni moŽné sloŽit v hotovosti do pokladny Úľadu'

2'

Kauce musĺ bý't připsána na úěet Úřaou nejpozději
s nabÍdkamÍ'

3.

ve lhťltě pro podánÍ obálek

V přĺpadě opoŽděného připsánl kauce na účettJřadu nebude nabldka do VŘ zahrnuta. }Guci
v dostateěném časovémpředstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovnĺch
připsání
kauce na úěet Úřaou a uvedení variabilního a speciÍického symbolu
věasné
je
ve správném tvaŕu odpovědností úěastníka VŘ. Přĺpadnézdrżenípřĺpsání kauce na účet
Üřaau jde k tĺŽi účastníkaVŘ.

je
nutné zaslat
-pľevodů;

tx.
a otevírání obálek s nabídkami
Pľezence účastnĺků

1. otevíránĺ obálek

s nabldkami se uskuteénív pondělÍ 2. 10. 2017 ve 13:00 hod. na odboru
pracoviště
Benešov, v mĺstnostl č.217.
odlouěené

2.

Prezence úěastníkůzaěináve 12:30 hod. a koněí ve 13:(N hod.

x.

Výběr kupujĺcĺho

ĺ. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícĺhose stanovuje

výše nabízené kupní ceny. Výběr
kupujĺcĺhobude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze |eden účastníkVR.

2. Platnost kupní smlouvy uzavřené s

vybraným kupujícím je podminěna schválením
Ministerstvem financí podle $ 22 zMs. Neudělĺ_li přĺslušnéministerstvo schvalovacĺ doloŽku,
k převodu prodávaného majetku nedojde a VR tim koněi'

xl.
Kontaktnĺ údaje

Dalšíinformace o prodávaném majetku, bliŽšĺinformace o povinném obsahu nabĺdky,
podmĺnkách VŘ a sloŽení kauce jsou k dispozici na webu Úřadu www.uzsvm.cz._a '!g-v sekci
,,Nabídka majetku". Pokud bude mĺt třetí osoba k VR dotaz, zašle jej písemně poštou nebo
elektronicky na níŽe uvedenou kontaktnĺ adresu. Úrao v pĺsemnépodobě zodpovĺ dotaz do 3
pracovnĺcľr dnŮ. Dotaz i reakci Úřad zveřejni vzáloŻce kprodávanému majetku. Dotazy lze
zasítat do 3 pracovnĺch dnŮ před ukončenĺmlhŮĘ pro podánĺ obálek s nabídkami, dotazry
doručenépo této lhritě nemusĺ být Uřadem zodpovězeny.
Úřad pro zastupovánĺstátu ve věcech majetkových
odbor odloučenépracoviště Benešov
Poštovnĺ2079
256 01 Benešov
na telefonnĺm ěĺsle 317 755 335
Hana VilÍmková, DiS'
e-mail: hana.vilimkova@uzsvm.cz

Na webu Úřaou
http: //www.

se lze

registrovat

k

uzsvm'c/na bídka-maietku-274-0_85.

zasĺlánídalšlch nabidek prodeje

majetku:

xll.

Závěrečná ustanovenĺ

1.

Úřad si vyhrazu|e právo zrušit VŘ bez udánĺ důvodu a dále odmĺtnout všechny předloŽené
návrhy, ď to az'oo doby podpisu kupnĺ smlouvy ze své s|:rany. ZĺušenĺVŘ se nepovaŽuje
za jedńánĺ ve smyslu ustanovení s 1729 odst. 1 NoZ a úěastník VR nemá právo na náhradu
škody ve smyslu ustanovenís 1729 odst' 2 citovaného zákona.

2. ZrušeníVŘpřed

poslednĺm teĺmĺnempro předání nabidek Úřad uveřejnĺ stejným zpŮsobem,
kteým vyhlásil oznámenĺo VŘ a jeho podmínkách, věetně lhůt.

3'

ÜčastnĺciVŘ nemajĺ nárok na náhradu nákladŮ spoiených s rjěasti ve VŘ.

4. Všechny dokumenĘ, odesĺlané Úřadem dle tohoto oznámenĺ, budou zasĺlány poštou

doporuéeně s dodejkou do vtastnĺch rukou na adresy prĺl doručovánĺuvedené v nabídce,
nebo v přĺpadě elektronického doruěování prostřednictvĺm ĺlatových schránek na elektronické
adresy uvädenév nabídce. V přĺpadě, Že tyto dokumenty lrudou provoz9vatelem poštovnĺch
sluŽeti vráceny Úřadu jako nádoruěené, povaŽuje se za den doruöenĺ takové zásilky třetl
pracovnĺ den po ooeáánĺ. Doručenĺdo datové schrálrky se řĺdĺustanovenĺmi ákona
b' goolzooe Sb., o elektronických tikonech a autorizované konvezi dokumentů, ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisů'

V Benešově dne 4. 9.2017

ÚfurD PRo zĄsľuP0vAl.ĺl sľ'Áru
v g vĚcucn r'ĺAJ ETľoyÝctl
l.lzemní pĺacovIŚiě Srřednĺ Čcciry
odboľ 0dloučcné pĺacovtśtěBenešĺlv

.j.

4ľĺĺ,(ĺ

lng. Maril Hájková
ředitelka odboru odloÚčenépracoviště Benešov

Přĺlohy
-Podmínky

.
.
.
.

výběrových řĺzenĺna prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupovánĺ
státu ve věcech majetkových.
rnýběrového řĺzenĺa veřejnosti k průběhu a9!c9.
lnformace pro účasłnĺky
prohlášenĺ
u-öaśtnlka výběrového řlzení - tyzické a právnické osoby.
Nabídka a
Návrh kupnísmlouvy
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