oZNÁMENÍ vÝnnnovnno ŘÍznľÍ

zÁľaľĺcťlo KoUPI ł vyľnÁľÍuĺooľÉHoKUPCE
ľłzĺrŠľĚľÍ
pRo sľÁľľnpoľŘnľľÉ'Ho
MAJETKU

Ceská renublika _

inisteľstvo obranv.

zastoupená Ing. Ľubošem Hajdukem'
odboľ nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce nakládání s majetkem,
s adľesou pľacoviště: ČR - Irło, odboľ nak|ádání s nepotřebným majetkem sekce nakládání s majetkem
nám' Svobody 47ll4, l60 0l Pľaha 6,
(dále jen',oznamovatel'o)
nodle ô 22 odst. 1 zák. č. 21912000 Sb., o majetku Ceské republiĘ a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějšíchpředpisů, a pođ1ečásti páté vyhlášky Ministeľstva financí č,.62l200L Sb., o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje,
žę zaníŽe uvedených podmínek

dne 22.|.2019 zahaiuie rrýběrové řízeníryŘ)
na tvto nředmětv kouně noDsané Dod nříslušnÝmi vaľiabilními svmbolv

(vs):

77l90l0l (VS): Kladno - pozemek p.č'.278816, k.ú. Kladno.
Předmětemkoupě je pozemek p.č,.278816 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 153 m2, situovaný
v blízkosti že|eznićní tratě, mezi zastávkami Kladno-město a Kladno-ostrovec. Přístup je možný pouze
ze sousedních pozemků, kteľé jsou ve vlastnictví třetích osob, a není smluvně zajištěn. Na pozemku
pľotáhlého tvaru se nachźľ;ítěleso teplovodu, nadzemní liniová stavba, včetně ochľanného pásma'
Dle územního plánu je pozemek uľčenpľo technickou infrastľuktuľu - inženýľskésítě'
Minimální kupní cena: ó9 000'- Kč
Kauce: 1 000'- Kč
Pľohlídka: dne 5.2.2019 v 10o00 hod. Sraz na pozemku'
Uskutečněnípľohlídkyjen po předchozí telefonické domluvě.
Kontakt: M. Gočál - 973 206 348,702 003 626
77l90t02 (VS): Lešany - pozemek p.p.č. 539/13, k.ú. Lešany nad Sázavou, obec Lešany, okľes Benešov.
Přędmětem koupě je pozemek p.p.č,. 539113 ostatní plocha, sportoviště a rekreačníplocha, o qýměře
cca?ha. Pozemek je ľovinĄý, neoplocený, obdélníkovéhotvaru, poľostlý náletovými dřevinami.
Je přístupný z obce Lešany po částečnězpevněných komunikacích ve vlastnictví třetích osob a po pozemku
ve spoluvlastnicfví ČR a třetích osob. Dle územně plánovací dokumentace je pozemek vedený
vnezastavěném územívplochách zeleně -zeleťl ve volné krajině, a je dotčen několika ochľannými pásmy
či jinými omezeními dle platné pľávní úpľavy.

Minimální kupní cena:
Kauce: 100 000'-

Kč

1

300 000'-

Kč

Pľohlídka: đne6.2.20|9 ve l3,00 hod. Sľaz v obci Lešany před budovou obecního úřadu.
Uskutečněníprohlídky jen po předchozí domluvě.
Kontakt: M. Gočál - 973 206 348,702 003 ó26
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pouivĺÍľxyľłz"ľŠľĚľÍ
zÁrnľĺcŮo xoupI:

1.

Doľučenípřihláškv:
Zájemce o koupi doľučíoznamovateli přihlášku v zalepené obálce označenéhes|em:

zde je nutno nezaměnitelně vyplnit označení.předmětu koupě a vaľiabilní
symbol (u každého předmětu koupě tučný úvodnítext) ... _ NEOTVIRAT"
na adľesu Ministeľstvo obranĺ odboľ nakládání s nenotřebnÝm maietkem. Sekce nakládání
s maietkem. nám. Svobodv 471l4' l60 0l Pľaha 6, buď prostřednictvím poštovníslužby nebo osobním

,,pŘlHlÁŠKA - ...

doručením.

Přihlášky pľostřednictvím poštovní sluŽby musí být podány k doľučení(u dľžitele poštovnílicence)
nejpozději dne 18.2.2019 a současně doľučenyoznamovateli nejpozđějidneŻ5.2.Ż019.
Přihlášlry osobně doručovanébudou přijímánv pouze dne 19.2,2019 od 10'00 do 11'00 hod.,
v místnosti Infoľmace, u vstupu v budově Ministerstva obrany, nám. Svobody č', 47ll4 v Praze 6.
Přihlášky nesplňující uvedené požadavky nebudou v dalšíchnáležitostech hodnoceny.

2. Přihláška v českémiazvce musĺ obsahovat tvto náležitosti:
a) Nezaměnitelné označenípředmětu koupě (alespoň jemu
b)

a

příslušným VS);

odpovídajícímnadpisem

Nezaměnitelné označenízájemce o koupi

szické osoby, jež musí být svépľávná, uvést jméno, příjmení, rodné číslo,tľvalý pobý, je-Ii zźĄemce
Ženaýlvdaná, uvést taktéžosobní údaje manžela/manželĘ pokud není dán důvod pro nabytí pouze
do ýlučnéhovlastnictví zájemce o koupi mimo režim společnéhojmění manŽelů;
u právnické osoby uvést údaje o fiľmě nebo názvu, sídle a identifikačnímčísle,o zapisu
do příslušnéhoveřejného rejstříku včetně spisové znaćĘ, o osobě opľávněné právnickou osobu
zastupovat a způsobu podepisování. Tyto údaje případně doložit kopií qýpisu z obchodního nebo
jiného ľejstříku nebo doložit kopii zakládací listiny, kteľá pľokazuje vznik právnické osoby, nebo uvést
odkazna zvláštní zákon, kteým pľávnická osoba vznikla;
u

c)
d)
e)

Výši nabídnuté kupní ceny za celý předmět koupě v korunách česlcých číselnýma také slovním
vyjádřením (v případě ľozdílu,platí slovní vy'jádření nebo jen jediný uvedený způsob) - nabídnutá
kupní cena nesmí být nižšínež minimální kupní cena uvedená u konkľétníhopopisu předmětu
koupě;

Podpis zájemce o koupi (u osob zapsaných ve veřejném ľejstříku v souladu

s tímto zápisem);

Řĺano vyplněný a totožně podepsaný foľmulář ,,Pľohlášenízájemce o koupi", kteý je k dispozici
na internetových stránkách www.onnm.army.cz a lze jej případně získaÍnaľegionálních
pracovi štích (v iz níże).

3.

Složeníkauce ve rrýši stanovené u nříslušnéhopředmětu koupě:

Kauce musí být sloŽena na depozitní účetMo č. 2030-404881t0710 u Českénárodní banĘ
(dálejen"účet")nejpozději dneŻ0.2.2019, a to s uvedením jednak příslušnéhovs (tj.vaľiabilního
symbolu uvedeného u příslušnéhopopisu předmětu koupě) a také specifického symbolu (tj. ľodného
číslau Ęzické osoby nebo identiÍikačníhočíslau právnické osoby). Složenímkauce se ľozumí přĺpsání
její příslušnéstanovené výše na uvedený rlčet. Jestliže kauce nebude na účtupřipsána ve stanoveném
teľmínu anebo ve stanovené výši nebo nebudou řádně vyplněny oba symboly a složeníkauce příslušným
zájemcem o koupi nebude možno zjistit ani zjiných posĘtnutých dokladů, máseza to, že ke složení
kauce nedošlo.
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čÁsľľ
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:

Ze zájemcű o koupi, kteří splní všechny výše uvedené podmínĘ, bude vybľán vhodný kupec na základě
jediného kritéľia_ nejvyššínabídnuté kupní ceny za celý předmět koupě. Výběr vhodného kupce bude
pľoveden i v případě, že se přihlásí pouze jeden zájemce. KaŽdý zĄemce o koupi můŽe k jednomu předmětu
koupě pođatpouzejednu přihlášku.

čÁsľc
DALSI PODMINKY VR A OSTATNI INFORMACE:

1.

Vpřípadě, že dva nebo více zájemcű o koupi nabídnou shodnou nejvyššíkupní cenu, sdělí jim
oznamovatel bez zbytećného odkladu, Že s nimi bude provedeno uŽšíýběrové Íízenína základě jejich
dalšínejvyššínabídnuté kupní ceny.

2.

Kauce složená vybraným vhodným kupcem představuje zálohu na kupní cenu a bude započtena
naúhľadu pwníz celkem dvou částíkupní ceny. Dľuhá část kupní ceny bude splatná po nabytí platnosti
a účinnostikupní smlouvy (v konkétních případech podle příslušných ustanovení kupní smlouvy)

převážně po schválení smlouvy příslušným ministeľstvem a po uveřejnění smlouvy v,,Registru Smluv",
vždy před podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.
4.

Kauci uvolní oznamovatel na účet,znějž byla kauce posĘÍnuta, zźĄemci, ktený nebyl vybľán
jako vhodný kupec, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy mu bude odesláno oznámení o tom, že nebyl
vybľán. Kauce bude zájemci o koupi vľácena ve stejné qýši, v jaké byla na depozitní účetMo připsána,
neboť vklady na depozitním účtunejsou úročeny.
VŘ uzavírány, je ve stanovených případech (viz příslušný
článek konceptu kupní smlouvy) podmíněna zejména schválením příslušnýmministeľstvem
(Ministerstvem financí, Ministeľstvem kultury nebo Ministeľstvem životního pľostředí podle
$ 22 odst. 4 aź 6 zák. č,' Ż19/2000 Sb., o majetku ČeskéľepubliĘ a jejím vystupování v pľávních
vzÍazích,ve znění pozdějšíchpředpisů - dále jen ,,ZMS").
Platnost smluv, které budou na zźlkladě tohoto

5.

Název předmětu koupě vyjadfuje pouze způsob původního užívánínemovitostí Ministeľstvem obrany.
oznamovatel nezaľučuje,Že věci, kteľéjsou předmětem koupě, |ze i nadá|e užívatzpůsobem,
ke kteľémubyly původně určeny.

6.

o koupi beľe na vědomí, že se v případě nabytí vlastnického pľáva k věcem, které jsou
předmětem koupě, vzdóĺváprá,vazvadného plnění vsouladu s $ 1916 odst.2 zákonač.89lŻ0l2sb,
občansĘ zźlkoník,ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,o.Z.").Toto stvrzuje také v ,,Pľohlášení
Zájemce

zájemce o koupio'. Veškerépřípadné vady jdou k tíŽi kupujícího s tím, źe náklady na odstľanění vad
a následků těchto vad nese kupující'

7.

Yź,zne-li na přeđmětu koupě nebo jeho části zákonné předkupní pľávo (zejm. vlastníka stavby

vlastníka pozemku podle $ 3056, případně spoluvlastnického podílu na nemovitosti
l o.z.)'je předmět koupě nebo jeho předkupním pľávem dotčená část vpříslušném
konceptu kupní smlouvy oznaěena červeným písmem a zároveťl jsou vkonceptu kupní smlouvy
upraveny pttxa a povinnosti vyplývajícíz předkupního pľáva (kupní smlouva je v takovém případě
nebo

podle $ 1l24 odst.

uzavÍ ena s t ozv azov ací podmínkou).

8.

oznamovatel upozorňuje kupujícího, že uváděná ýměra pozemků můžebýt pouze přibliŽná
nebo zaokrouhlená. oznamovatel není odpovědný za případný rozďil mezi skutečnou a uváděnou
ýměrou pozemků'
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9.

Dalšíinfoľmace a podklady k jednotliv,ým pl'edmětům koupě včetně znalecĘch posudků v ęlektronické
podobě (foľmát
získá zájemce o koupi na nížeuvedených místně příslušných kontaktních
adresách:

_

',pdf')

Regionální pľacoviště ONNM Praha, Hľadební 12, 1l1 21 Praha 1,
po předchozímvytádání telefonicĘ na čísle973 206 348 nebo 702 003 626
u předmětů koupě VS 77ĺ90101 -VS 77190102;

L0. Změní-li se podmínĘ nebo okolnosti, za kteých Se oznamovatel rozhodl převést předmět

koupě,

popřípadě z jiných závažných důvodů,mtlžę oznamovatel podle $ 23 odst. 1 vyhl. č' 621200I Sb. VŘ
ukončit. o této skutečnosti oznamovatęl zúčastněnézájemce o koupi bez zbýećného odkladu vyľozumí.
Ze sÍejných důvodůlze ukončit i pľoces uzavirání kupní smlouvy.

l

1

.

oznamovatel každémllzájemci o koupi odešle písemnévyľozumění, zda byl vybľán j ako vhodný kupec
či nikoliv, a to bez zbytečného odkladu ode dne ľozhodnutí Komise pľo nakládání s nepotřebným
majetkem Mo o ľealizaci pľodeje nazákladěýsledků VŘ.

lŻ. Yybraný vhodný kupec je povinen:
a) do 45 dnů ode dne doručenívyrozumění (podle odst. l1 části C podmínek VŘ) doručit oznamovateli

_
_

dokumený prokazující bezdlužnost vhodného kupce vůčistátu, zejménavżdy doručí:

potvrzení finančníhoúřadu, že nemá daňové nedoplatĘ;

potvľzení Českéspľávy sociálního zabezpečení, że nemá splatný nedoplatek na pojistném
a na penále na sociální zabezpečenÍa příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (lze nahľadit
čestným pľohlašením, že nemá povinnost platit pojistné);

potvľzenípříslušnézdľavotní pojišťovny, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravoÍní pojištění(lze nahľadit čestným pľohlášením, že nemá povinnost platit pojistné).

případě, že vhodný kupec je ženatý lvdanál, předloží uvedené doklady také od svého manžela
lmanželkyl, anebo doložídoklad opľavňujícíjej nabýt předmět koupě do svého ýlučnéhovlastnictví'

V

b) uzavřít kupní smlouvu ve znění návľhu kupní smlouvy doručeného ze strany oznamovatele. Kupní
smlouva je ze stľany budoucího kupujícího uzavřena řádným a platným podpisem návrhu kupní
smlou{y na všechjejích stejnopisech (s úředně ověřeným podpisem na dvou vyhotoveních smlouvy)
a jejím následným doručením v příslušnémpočtu v.vhotovení oznamovateli do 1 měsíce od doľučení
návľhu kupní smlouvy ze stľany oznamovatele. oznamovatel přitom doručívybľanému zájemci
o koupi návľh kupní smlouvy (ve znění ve VŘ zveřejněného konceptu kupní smlouvy upľaveného
vzávislosti na osobě kupujícího)ve stanoveném počtu stejnopisů bez zbytečnéhoodkladu poté,
co od vybľaného zájemce obdržídokumenty uvedené pod písm. a) tohoto odstavce. oznamovatel
si vyhrazuje, že sejedná o oznamovatelem odvolatelnou nabídku po celou dobu lhůty pro přijetí této

nabídĘ resp. až do

okamŽiku schválení smlouvy příslušným ministeľstvem
podle $ 22 odst. 4 až.6 ZMS, pokud smlouva podléhá schválení. Nabídka je oznamovatelem
odvolatelná ze stejných drivodů jako můŽe oznamovatel ukončit zjišťovánízájemci o koupi
(viz ođst.10 části C podmínek VŘ).

Je-li kupcem osoba, u které zákonvyžaďuje schválení kupní smlouvy zastupitelstvem nebo zřízovate|em
či jiným příslušným subjektem, pľodlužuje se uvedená lhůta 1 měsíce pľo doručenípříslušnéhopočtu
řádně podepsaných vyhotovení kupní smlouvy o dobu nezbytně nutnou k tomuto schválení.

13. Vpřípadě,

že vhodný kupec:

a) nedoručíoznamovatelivyżadovaná potvľzení v teľmínudle odst. 12 písm' a) časti C podmínek VŘ,
b) nebo neuzavře kupní smlouvu dle odst. l2 písm. b) části C podmínek VŘ,
je povinen uhľadit oznamovateli smluvní pokutu ve ýši složenékauce, kteľá tímto nebude vľácena
a propadá dnem následujícím po marném uplynutí příslušnélhůty ve prospěch oznamovatele. V těchto
případech není oznamovatel nadále vénán nabíďkou vhodného kupce a je oprávněn předmět koupě
znovlzaÍaďit do VŘ na zjištění zájemcio koupi.

14. v případě, źe vybraný vhodný kupec nesplní řádně podmínky stanovené mu v odst. 12 části C podmínek
vŘ 1eĺmz mu vznikne povinnost zap|atit smluvní pokutu ve výši složenékauce a tato tak nemůže být
jakožto záloha započtena na první část kupní ceny), a bude s ním přesto uzavřena kupní smlouva'
zavazuje se zaplatit celou kupní cenu po nabýí platnosti kupní smlouvy (v konkľétníchpřípadech podle
příslušnéhoustanovení kupní smlouvy _ pĺeváźně po schválení smlouvy příslušným ministersWem)
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před podáním návľhu na povolení vkladu vlastnického pľáva do katastru nemovitostí' V tomto smyslu
dojde ze strany oznamovatele kúpravě konceptu, ľesp. návrhu kupní smlouvy (viz odst. 12 písm. b)
části C podmínek VŘ).
a

15. oznamovatel neuzavře kupní smlouvu se zájemcem, kteý je dluŽníkem Českéľepubliky či je pľoti
němu vedeno insolvenční nebo exekučníÍízení.Za dluhvuči Českéľepublice jepovaźován i existující
závazek zájemce vuči Českérepublice ze způsobenéškody či zbezdůvodnéhoobohacení (například
bezesmluvní užívánímajetku ve vlastnictví ČeskérepubliĘ a příslušnosti hospodařit Ministeľstva
obrany). VyjdeJi v pruběhu vŘ ei bchem procesu uzavíráni kupní smlouvy najevo, že ýherce VŘ má
dtuh vuči Českérepublice, bude VŘ, ukončeno' resp. bude ustoupeno od uzavření kupní smlouvy.
Neexistence dluhu vůčiCeské ľepublice je jednou z podmínek kupní smlouvy a splnění této podmínĘ
bude ve smyslu 5 2l4'7 odst. 2 o.z.vyżadováno i po předkupníkovi.

16. Zájemci o koupi nemají nárok na náhľadu nákladů spojených

s

účastív tomto

VŘ a

s následným

uzav ir ánim kupn í sm l ouvy.

17. oznamovatel pľohlašuje, Že sosobními údaji zajemcŮ bude nakládáno vľozsahu nezbytném
prouzavření smlouvy ve smyslu Nařízení(EU) 20161679 ze dne Ż7' đubna2016 (GDPR). Všechny
infoľmace ýkajícíse zpľacování osobních údajů(GDPR) naleznete na adrese www.onnm.arÍny.cz.
18. ZtĄemci o koupi beľou na vědomí, že veškeľá pľáva' povinnosti a nároĘ vyplývající z podmínek tohoto
VR, popř. těmito podmínkami neupravené, se řídíZMS, částípátou vyhlášĘ Ministerstva financí
č.621200l Sb.

a subsidiárně o.z.

19. Pro usnadnění komunikace je vhodné, aby

Ęto informace

J4

,

zěĺjemce připojil také e-mailové a telefonické spojení'

včetně fotogľafií a konceptů smluv lze získat na
www.onnm.armY.cz

ł, łjłq

nĺĚsľsrÝťIŘAD

TÝNEC NAD sÁzavou
K Náklí 4Ü4

25? 4t Týnec nađSázavou
-9.
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