111

111ilil

il1|ililil||il

il

ililtilililtilililil1 ilililil

ilil

il

ilil

3326/SBN/2018-SBNM
Č1' :

uzsvliłlsBN/2goo/zo

1

B-SBN M

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor odloučené
Eenešov, Poštovní2079,256 a1 Benešo
oznámení o vÝběrovém řízenígaukcí
ěís. SBN/007ĺ2018 a jeho podmínkách
na zjištěnízĄemce o koupi nemovĺtého majetku v katast

Pecerady

ním území

podle $ 11 zákona
Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ,,Uřad"),
jejím
vních vztazích, ve znění
vystupování v
č.21912000 Sb., o majetku leské republiky a
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZMs"), příslušíhospodařit s níŽe
eným majetkem, podle
izačníchsloŽek státu a
ustanovení s 21 a násl. vyhlášky č:.62/2001 sb., o hospodaření o
státních organizacís majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech zákonných
podmínek,

vyhlašuje dne 11. června 2018
výběrové řízenís aukcí (dále téŽ ,,VŘ') na prodej dále uvedeného
teské republiky (dále jen ,,prodávaný majetek

etku ve vlastnictví

t.

Pľodávaný majetek
Podíl id. 1/4 pozemků:
parcela č. st. 352, výměra dle katastľu nemovitostí 53

-

m2, druh

a nádvoří

-

zastavěná plocha

Souěástíje stavba: Pecerady, č.e' 37, rodinná rekrace
Stavba stojína pozemku p.ö.: st. 352

paľcela č. 857/13, výměra dle katastru nemovitostí297 m2, druh
- zahrada, zpusob
ochrany - zemědělský p['dníÍond
zapsaný na listu vlastnictví 200 pro kat. územíPecerady, obec Týn nad Sázavou v katastru
ním pracovištěm
nemovitostí vedeném Katasľálním úřadem pro Středoöeský kraj'
Benešov.
3/ą k celku. Na majetku
Dalšímspoluvlastníkem uvedených věcÍje fyzická osoba, a to podĺlem
právo
předkupní
tohoto spoluvlastníka.
tak vázne zákonné
il.

Popis prodávaného ma|etku
Výše uvedené nemovité věci se nacházejí v obci Týnec nad Sázavou, chatové oblasti okrajové
k majetku je z veřejné
ěásti osady Pecerady a vytvářej í společně jeden Íunkčnícelek
í je pouze v rámci
komunikace s nezpevněným povrchem. Pozemky jsou bez oplocení,
celé chatové kolonie. Na pozemcích parc. ě. st' 352 a parc. ć' 85711 se nachází, kromě níŽe
popsaných staveb, venkovní úpravy, tj přípojka elektrické
, vodovodní přípojka'
kanalizačnípřĺpojka a trvalé porosty.
352 a parc. ö. 857ĺ13
Územnĺm plánem Města Týnec nad Sázavou jsou pozemky parc. č.
uröeny jako plochy rekreace pobytové - typ A'

Pozemek paľc. č. st. 352 je zastavěn rekreaění chatou ě.e. 37 a nenacházejí se na něm žádné
trvalé porosty. Součástí pozemku je stavba - chata č.e. 37-

Chata č.e. 37 je jednopodlaŽní budova bez podkroví na betonových základech. Svislé nosné
konstrukce jsor.t zčásti z.déné_ kamenná podezdívka, sklep, a z části montované nabázi dřevní
hmoty. Původně se jednalo o dřevěný objekt, ke kterému byla přistavěna zděná přístavba
kuchyně, sociálního zázemí a zděná přístavba sklepa s dřevěnou nástavbou verandy. Podlahy
jsou dřevěné s povrchem PVC a z keramické dlaŽby. Stropy jsou dřevěné s- nízkým sedlovým
krovem. Střešníkrytina původnĺstavby je z osinkocementouých šablon, přístavby
z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou rovněŽ z pozink-ovaného p1echu. Stavba má
dŕevěná, zdvojená okna. Vytápění objektu je lokální' na tuhá paliva. ohřev teplé uŽitkové vody je
zabezpečen elektrickým bojlerem' Uvnitř objektu se nacházejí dvě obytné místnosti, kuchyň a

sociální zaŕízení.

Přístušenstvírekreačního objektu tvořĺ dřevěná kolna, která se nachází na pozemku parc. ć.
857113' Jedná se o stavbu na hranici Životnosti, která má dřevěnou konstrukci se šikmou
pultovou střechou. Stavba jebezzákladů, bez podlahy a bez inżenýrských sítĺ.
Pozemek parc. č. 857t13 tvoří neoplocenou zahradu' Na pozemku se nacházejí okrasné a

ovocné stromy a dále dřevěná kolna.

Průkaz energetické nároěnosti budovy č'e. 37 dle zákona č. 406/2000 Sb. se nevyŽaduje,
protoŽe budova splňuje podmĺnky pro výjimku dle ustanovení $ 7a odst. 5 písm. d) tohoto
zákona, nebot'se jedná o prodej stavby určenépro rodinnou rekreaci, která je uŽívánajen část

roku a jejíŽ odhadovaná spotřeba energie je niŽšíneŽ 25 % spotřeby energie, k níŽ by došlo při

celoroěním uŻívání'

t!!.

Pľohl ídka prodávaného majetku
Prohlídka prodávaného nemovitého majetku se uskuteöní na místě samém, a to:

v úterý í9. 6. 2018 v době od 9m do

1000

hod.

ve středu 20. 6. 2018 v době od ĺ300 do 1400 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je v urěenou počátečníhodinu prohlídky před budovou ě'e. 37

v Peceradech.

tv.

Vyhlášená minimální kupní cena
Vyhlášená minimální kupní cena nemovitého majetku ěiní 53'000,00 Kö (slovy: padesát třitisíce
korun českých)'
V.

Aukce a minimální příhoz ke zvýšeníkupní ceny pro aukci

1. Aukce se koná bezprostředně

2'

po ukoněení otevírání obálek s nabÍdkami'

Aukce proběhne formou podávání nabídek, jimiŽ se bude zvyšovat nejvyššínabídka kupní
ceny v listinné podobě dosaŽená ve VŘ. Minimální příhoz ke zvýšeníkupní ceny pro aukci
se stanovuje na částku 3.000,00 Kč' Předsedající Komise si vyhrazuje právo tuto ěástku
v průběhu aukce sníŽit dle vlastní úvahy.

VI.

Účastnícivýběrového řĺzenĺ

1. Úřad nabĺzíprodávaný majetek k převodu fyzickým

a p.rávnic

VR řízení mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby. Učastn
Íyzickéosoby uvedené v ustanovení s 18 ZMs1).

osobám. Ucastníkem

tohoto VŘ nemohou být

2'

ÚÖastníkem VŘ se stává ten, kdo podal Úraou pĺsemnou nabídk , kteĺá splňuje náleŽitosti
stanovené tímto oznámením a Podm ínkami výběrových n ní na prodej majetku
vyhlašovaných Úřadem (dále jen ,,Podmínky VŘ"). Podmínky V jsou nedílnou součástí
tohoto oznámení.

3.
4.

KaŽdý z úóastníkůVŘ můŽe do VŘ podat pouze jednu nabídku

Podáním nabídky účastníkVŘ akceptuje podmínky VŘ a
prodávaného majetku'

osti uvedené v popisu

vlr.
PodánÍ nabídky a doľučeníobáleks nabíd

1. Nabídka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které m í být uvedeno
adresáta (Uřadu) a která musĺbýt opatřena zřetelným nápisem:

oznaěení

,,Výběrové řízenís aukcí čís.SBN/007t2o18 - NEOTEVĺRA lll,!

2. obálka s

nabídkou musí být Úľaou doručena od 8. 6. 2018 do
łlod. včetně (dále jen ,,lhůta pro podánĺ obálek s nabídkami"). Za
s nabídkou je bez ohledu na zpŮsob doruěení považováno
s nabídkou podatelnou Uřadu na adrese:

3. 7. 2018, do 9:00
doručeníobálky
tečnépřevzetí obálky

Úřad pro zastupování státu ve věcech ma|etkových
odbor odloučenépracoviště Benešov
Poštovní 2079
256 01 Benešov

3. obálku s

nabĺdkou lze doručit osobně, prostřďnictvím drŽitele
,'poštou"), kurýrní sluŽbou nebo jiným veřejným přepravcem.
s nabídkou odpovídá úěastník. Případné zdrżenídoručeníobál
poštou, kurýrní sluŽbou či jĺným veřejným přepravcem jde k tíŽi
doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude br

licence (dále jen

včasnépodání obálky

s

nabídkou zaviněné
íka. Nabídky nelze
zřetel

vlll.
Složenĺkauce
ceny, kterou účastník
Podmínkou účasti ve VŘ je složeníčástky na úhradu části
Kě. Kauci lze sloŽit
VŘ sloŽil na úěet Úraou (dále jen ,,kauce"), Ve výši 5.300,
bezhotovostním převode m, sloŽením hotovostiv bance nebo zaslán m poštovnípoukázkou, a
bol 204180007. Jako
to na. úěet č' 6015-2220 111lo710 vedený u ČNB, variabilní
l)S majetkem uvedeným v ustanovení 10 nemůŽe příslušná organizační sloŽka
$

($

1) naloŽit, s výjimkou prodeje

a) soudců a přísedícĺch, státních zástupců, příslušnĺkůPolicie Českérepubliky,

zn

tlumočníkůa notářů, |akoŽ
kanceláří'
a dalších zaměslnanců

ve veřejné drażbě a prodeje Živých zvířat' ve prospěch
i

zaměstnanců soud ů, státního zastupite|stvÍ' Policie Českérepubliky a

b) celníkůa občanských zaměslnanců Celní správy teské republiky' jakoŽ

i

jiných organizačních sloŽek příslušných hospodařit s majetkem podle ustanoVení

c) starostů, zástupců slarosly, tajemníkůa
přísluŠnýchÚřadů měst a městských částĺ,

jakoŽ

i

11,

dalŠíchzaměstnanců přĺslušných obecnÍch Úřadů

osob jim blízkých, pokud se osoby uvedené pod písmeny a) aŽ c) v

na Úkonech souvisejícÍch s nabytĺm takového maietku státem a na hospodaření s n

a

obdobně

notlivých případech podílely

2.
3.

speciÍický symbol uvede fyzická osoba datum narozeníve Íormátu DDMMRRRR a právnická
;!gń;"'é ĺČó.rauci neni moŽné sloŽit v hotovosti do pokladny Úraou.
Kauce musí být připsána na účetÚľaou nejpozději ve lhůtě pro podání obáIek
s nabÍdkami.
V případě opoŽděného připsání kauce na účetÚřaou nebude nabídka do VŘ zahrnuta' Kauci
je'nutné zaslat vdostateěném casovér'n předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních
prevodů; vÖasné připsání kauce na účetÚraou a uvedení variabilního a specifického symbolu
ve správném tvaŕu je odpovědností účastníkaVŘ' PřípadnézdrŽení připsání kauce na úěet
Úřadu jde k tíŽi účastníkaVR.

tx.
a otevírání obálek s nabídkami
Prezence účastníků
1. otevírání obálek s nabídkami se uskuteÖní v úterý 3. 7. 2018 v g:30 hod. na odboru
odloučenépracoviště Benešov, v místnostÍ ě.217.

2.

Prezence úöastníkŮ zaöínáv g:00 hod. a končív9:30 hod.

x.
Výběr kupujĺcího

1. Jako jediné kritérĺumpro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízenékupní ceny.
kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden účastníkVR.

Výběr

2. Platnost kupní smlouvy uzavřené s vybraným kupujícímje podmíněna schválením
Ministerstvem financí podle $ 22

zMs. NeudělĹli příslušnéministerstvo schvalovací

k převodu prodávaného majetku nedojde a VR tím končí.

doloŽku,

3. Na

prodávaném majetku vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníkťt. Kupní smlouva
s koupěchtivým (vítězem výběrového řízení)zanikne v případě, Že spoluvlastníci, jakoŽto
předkupníci, uplatní k prodávanému majetku v zákonem stanovené lhŮtě své předkupní
právo'
xt.
Kontaktní údaje

DalšíinÍormace o prodávaném majetku, bliŽšíinformace o povinném obsahu nabídky,
podmĺnkách VŘ a sloŽení kauce jsou kdispozici na webu Uřadu WWW.uzsVm'cz, a to v sekci
,,Nabídka majetku". Pokud bude mít třetí osoba k VR dotaz, zašle jej písemně poštou nebo
elektronicky ňa nížeuvedenou kontaktní adresu. Úřao v písemnépodobě zodpoví dotaz do 3
pracovních-dnů' Dotaz i reakci Úřad zveřejní vzáloŽce kprodávanému majetku. Dotazy lze
zasílat do 3 pracovních dnů před ukončenímlhůty pro podání obálek s nabídkami, dotazy
doruěené po této lhůtě nemusĺbýt Uřadem zodpovězeny'
Úřad pro zastupovánístátu ve věcech majetkových
odbor odloučenépracoviště Benešov
Poštovní2079
256 0't Benešov
na teleÍonním čísle317 755 235
Hana Vilĺmková, DiS'
e-mail: hana.vilimkova@uzsvm.cz

Na webu Úraou se ]ze

www.nabí

aietku.cz.

registrovat

k

zasílání dalšíchnabídek prodeje

majetku:

xil.
Závěrećná ustanovení

1'

Úľao si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále od m
předloŽené
návrhy, a to aŽ do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany z
nepovažuje
za jednáníve smyslu ustanovenís 1729 odst. 1 NoZ a účastník
nemá právo na náhradu
škody ve smyslu ustanoveni s 1729 odst' 2 citovaného zákona.

2.

ZrušeníVŘ před posledním termínem pro předánínabídek Úřad
kterým vyhlásil oznámení o VŘ a jeho podmínkách, vöetně lhut,

3.
4.

Úcastníci VŘ nemajínárok na náhradu nákladů spojených s Účastí

ní stejným způsobem,

VŘ

Všechny dokumenty, odesílanéÚřadem dle tohoto oznámení, budou zasílány poštou
doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doru
uvedené v nabídce,
nebo v případě elektronického doručováníprostřednictvím datových
ránek na elektronické
poštovních
adresy uvedené v nabídce. V přĺpadě, Že tyto dokumenty budou
služeb vráceny Úradu jako nedoručené,považuje se za den
ní takové zásilky lřetí
pracovní den po odeslání. Doručenído datové schránky se
ustanoveními zákona
č. 300/2008 Sb., o elektľonických úkonech a autorizované konve
dokumentŮ, ve znění
pozdějších předpisů'

í

V Benešově dne 1 1. 6. 2018
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Podmínky výběrových řízenína prodej majetku vyhlaŠovaných
státu ve věcech majetkových.
lnformace pro účastníkyvýběrového řízení a veřejnosti k prŮběhu
Nabídka a prohlášení úöastníka výběrového řízení- Íyzickéa pr
Návrh kupnísmlouvy

Vyvěšeno: ..'p.(,

Sejmuto

w'p

Hájková
pracoviště Benešov

pro zastupování

osoby

