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Č1. : uzsvlrĺĺsBN/445/201 g-sBN M

Úřad pľo zastupování státu ve věcech majetkových
odboľ odloučenépracovitě Benešov, Poštovní 2079,256 35 Benešov

oznámení o vrýběrovém řízenís aukcí
ěís. SBN/001/2019 a jeho podmínkách
na zjištěnÍzájemce o koupi nemovitého majetku v katastľálním územíPecerady

Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále 1en,Úi'ad";,ł.'.uł podle$ 11 zákoĺa
č,.21gt2ooo Sb', o ma|etku Českérepubliky a jejím vystupovárí v právních vzlazÍch, ve znění
hospodařit s nížeuvedeným majetlem' polle
pozdějších předpisů (áale jen ,,zMs'i, příśluší
a näsl. vynusl<y aazlzool sb., ohospodaření organizačníchsloŽek státu
Lstanóvení $
a státních órganizacÍ s m{ekeń státu, ve znění pozdějších předpisŮ' po sp|nění všech
zákonných podmínek,

zi

vyhtašuie dne ĺ8. ĺ. 2019
výběrové ŕízenís aukcÍ (dále téŽ 'VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví teské
republiky (dále ien ,,prodávaný majetek")

čl. l

Prodávaný nemovitý majetek
Stavba

-

budova Pecerady č.e. 50, způsob využití: rodinná rekreace' na pozemku parc. ě. st. 407' LV
1

0001

zapsaná na LV 6oooo pro kat. Pecerady, obec Týnec nad ĺiázavou. v katastru nemovitostí
veäeném Katastrálním úŕadempro Středoěôský kraj, Katastrálnínr pracovištěm Benešov.
S ohledem na skutečnost, Že vlastníkem pozemku parc. č. st' 407 je Město Týnec nad Sázavou,
vázne na majetku zákonné předkupní právo tohoto vlastníka.

čl. ll.
Popis prodávaného nemovltého maietlĺu
Předmětný majetek se nachází ve svažitémzalesněném svahu na levém břehu řeky Sázavy
u Zbořeného Kostelce. Místo spadá do k.ú. Pecerady, místníťiásti obce Týnec nad Sázavou.
je autobusovou
ľ'ĺestoTýnec nad Sázavou má iozšířenou občanskou vybavenost, obsluhováno
autobusová
nalézá
kde
se
vesnice,
i železniónÍoopravou. ĺrłávšechny inženýrskésÍtě. NejbliŽší
jemoŽný
k
chatě
chaty)..Př'ljezd
m.
(cca
od
16ĺĺo
zástávka a poirostinśtví,je Zbořený Kosĺebc
Přístup
je
chaty.
m
od
Parkování
Kostelce.
19Žné.1.00
lóńi ne'peüněnou cestôĹ ze Zboŕőného
je
Města
ve
vlastnictví
kteý
parc.
412./20,
č.
ii chatě ié vdným lesním terénem po pozemku
vodu
sítě,
žädné
připojena
na
nenÍ
ie !|goa
Tyiň näo śa'äuou,ä ńánĺ smluvné zajišten. Cnáta
je ve vlastnĺđví
Města
dónášet. Pozemek parc' č. st. 4o7, na němŽ je stavba chaty postavena,
Týnec nad Sázavou.

Podmínkou převodu nemovitého majetku.'je i převzetÍ movitých věcí nacházejících
se v budově
samóĺatnou kupní.'iouuou.
Dle územníhoplánu města Týnec nad Sázavou je pozemek parc. ě. st 4o7 zařazen
do lesních
ě.e. 50, které budou do vlastnictvÍ kupujícíńo pŕevedeny

ploch.

Průkaz ene-rgetické náročnosti

9'9d9uv č.e. 50 dle zák. č. 406/2000 Sb. se nevyŽaduje, protoŽe

bud.ov.a splňuje podmÍnky pro- výjimku dle.ustanovení
$ 7a odst. 5 písm. d) tohotb

zaxôńä, n Ĺói
se.jedná o.prodej stavby určenéqp. rod-iry-ou rekreáci, která je'r1Žĺy!ná;än eási'óň';Éjři
odhadovaná spotřeba energie je nizšĺneŽ 25o/o spotřeby energíe, knížby äošbpľi
celóródňím
uztvant.

čl. lll.

Prohlĺdka prodávaného ma|etku
ProhlÍdka prodávaného nemovitého majetku se uskutečnína mÍstě samém,
a to:
_ v úteľý5.2.2019 v době od 900 do lom hod.
_ ve stbdu 6.2. 2019 v době od 1300 do ĺ400 hod.

Srť. zájemců. o prohlidku 1e= v určenou počátečníhodinu prohlídky před Hostincem U HolubŮ
ve Zbořeném Kostelci ěp.172.
čl. ľ.

Vyhlášená mlnimální kupnÍ cena
Vyhlášená minimální kupní cena nemovitého majetku činÍ200.00o,oo Kč (slovy:
dvě stě tisíc
korun českých).
Kupní cena movitých věcí je pevná a ěiní 1oo,oo Kč (slovy:.jedno sto korun
českých). Kupní cena
movitých věcí není zahrnuta v minimální kupní cene ňemóviłono maiettú. - - -"J

čl. v.
Aukce a minimální zvýšenĺkupní oeny pro následnou aukci

Aukce se koná bezprostředně po ukončeníotevíránÍ obálek s nabÍdkami.
2

Aukce proběhne formou podávánĺ nabídek, jimiŽ se bude zvyšovat nejvyššínabídka
kupní
ceny. V listinné podobě dosďená u.^JŤ: MinimálnÍ přÍńoz ŕe i"ýšáni kup"i
ďń'
se stanovuje na částku 10.000,00 Kě. PředsedajÍcí Komiśe si vyhrazuj" piáuo tuto ěástku
v prŮběhu následné aukce sníŽit dle vlastní úvahy.

cl. vt.

Účastníci výběrového řízenĺ

1

2

Úľao nabízÍorodávaný . nemovitý majetek_ k převodu tyzickým a právnickým osobám.
Účastníkem vŔ rĺzenĺ.nłonoypĺt šve|ravne ryziěxe đsoovheoo pľávnické oroĎy. Úä;;íii;
---"
tohoto VŔ nemohou být ýzické ósoby'uvedené u ustanovenÍ
s]óŹ_ňśłi:"Úěastníkem VŘ se.stáv.á ten, kdo pgdal Úřadu písemnou nabÍdku, která sptňuje náleŽitosti
stanovené tímto oznámením a Podmínkami výběrových řízení na 'próäe1

'ajeiłu

|)s1{91|ĺep.uv-eŤným

v ustanovenÍ $- ĺO nemťźe-přÍslušná organĺzaönĺ složka ($ 11) naložit, s výjimkou prodeje
ve veřejné draŽbě a prodeje živých zvÍÍat, ve prospébn
a) soudců a přĺsedÍcĺch,státnÍch zástupců' přĺslušnĺkůPolicie Českérepubliky, znaloů, llumoěnĺků a notářů, jakoŽ
izaměslnanců soudů., slátnĺho zastupitels'vÍ, Policie.teské repuoliły ä nota'rsłýcńlä'*đi
b) celníků a občanských zaměstnanců'CelnÍ śprávy Česxérefuolixý, ;aLoz i vedoucÍch a dalšÍchzaměstnanců
jiných organlzačnÍch složek přÍslušných ľlospöoarit s ma1eĺ<óm pooíe
ústanovenÍ $ 11
c) st-9r9s1ů,.zá_s1up9ri starosly, tajeńnÍlů a dalšÍch zámestnäncú pľĺsiušnýcń"obecnÍch
úřadůa obdobně
příslušných Úřadů měst a městských částĺ,

jakož i osob jim blĺzkých, n9ku_d s9 osoby uvedené pod pĺsmeny
a).

$

v.

jednollivých přĺpadech podílely

!)
na úkonech souvisejÍcĺch s nabytÍm takovéhó majetku státem ä ńá ńóśpodařenĺ
s nĺm.

Vyhĺašovaných Úradem (dále ien .,Podmínky"). Podmínky VĚ. |sou nedílnou součástítohoto
oznámení.

3.

Každý z účastnĺků
VŘ můżedo VŘ podat pouze jednu nabídkll.

4'

Podáním nabídky účastníkVŘ akceptuje podmínky VŘ
prodávaného majetku.

a skuteěnosti uvedené v podpisu

čl. vll.
Podání nabídky a doručeníobálek s nabĺdkami
'ĺ

Nabídka se podává v uzavřenó (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno oznaěení
adresáta (Úřadu) a která musí být opatřena zřetelným nápisem:

,,Výběrové řÍzenĺs aukcí čís.SBN/001/2o19
2

- NEOTEVĺRAT !!!"

obálka s nabÍdkou musí být Úřadu doručena od 18. 1. 2019, do 14. 2. 2019, do 9:00 hod.
včetně (dále jen ,,lhŮta pro podání obálek s nabídkami") Za okamŽik doručeníobálky
s nabídkou je bez ohledu na způsob doručenípovaŽováno skutečnépřevzetí obálky
s nabÍdkou podatelnou Uřadu na adrese:

Úřad pľo zastupování stálu ve věcech ma|etlĺových
Územnĺ pracoviště stbdnĺ cechy
odbor odlouěenó pracoviště Benešov
Poštovní 2079,256 01 Benešov

3. obálku s

nabídkou lze doruěit osobně, prostřednictvím drŽĺ:ele poštovnílicence (dále jen
,,poštou"), kurýrní sluŽbou nebo jiným veřejným přepravcem. Za včasnépodání obálky
s nabídkou odpovídá účastník.Případné zdrŻen1 doruěení obálky s nabídkou zaviněné
poštou, kurýrní službou či jiným veřejným přepravcem jde k líŽi účastníka.Nabídky nelze
doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebr.rde brán zřetel.

Čl. vlll.
Složenĺkauce
Podmínkou učasti ve VŘ je složeníěástky na Úhradu části kupní ceny, kterou úěastníkVŘ

složil na úěet prodávajícího (dále jen ,,kauce"), ve výši 20.000,00 Kč. Kauci lze

sloŽit
bezhotovostním převodem, složením hotovosti V bance nebo zasláním poštovní poukázkou'
a to na úěet č.'6015-222011110710 vedený u ČNB, variabilní symbol 204ĺ90001. Jako
specifĺcký symbol uvede Íyzická osoba datum narození ve ÍorĺátuDDMMRBRR a právnická
o'sooa sv'o llo. Kauci neni moŽné složit v hotovostido pokladny Úľaou'
2
3

Kauce musí být připsána na účetÚľaou nejpozději

s nabídkami.

ve lhŮtě pro podání obálek

V případě opožděného připsánÍ kauce na Úěet Úľadu nebude nabídka do VŘ zahrnuta. Kauci
v dodateěném ěasovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních
irřevodů, věasné připsání kauce na účetÚradu a uvedenívariabilního a specifického symbolu
ve správném tvaŕu je odpovědnostÍ účastníkaVŘ' Případné zdrž.enÍpřipsání kauce na Úěet
Úraou ide k tíŽi úěastníkaVŘ.

je nutné záslat

cl.lx.

a otevíľáníobálek s nabídkami
Prezence účastnĺků

1. otevírání obálek snabídkami se uskutećní ve čtvrtek 14.2.2019 v9:30 hod, naodboru
odtoučenépracoviště Benešov, Poštovní 2079, v za*dací mĺstnostÍč. 217.

2.

Prezence ÚčastníkůzačInáv g:00 hod. a končív 9:30 hod.

čl. x.
Výběr kupujĺcÍho

ĺ. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícíhose stanovuje

výše nabízené kupní ceny. Výběr
kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásÍ pouze jeden ÚěastníkvŘ.

uzavřené s vybraným kupujícím je podmíněna schválením
Ministerstvem financĺ podle s 22 zMs. NeudělĹli přÍslušnéministersivo schvalovací doloŽku,
k převodu prodávąného majetku nedojde a VŘ tím končÍ.

2. Platnost kupní smlouvy
3.

4.

Na prodávaném majetku vázne zákonné předkupní právo vlastníka pozemku parc. č. st. 4o7.
Kupní smlouva s koupěchtivým (vítězem výběrového řĺzení) zanikne v případě, Že vlastník
pozemku, jakožto předkupník, uplatní k prodávanému majetku v zákonem stanovené lhůtě
své předkupní právo.

{upní smlouva pod|éhá uveřejnění vregistru smluv podle ustanovení zákona č.340/2015
o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv

sb.,

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

čl. xl.
Kontalcní údaje

Dalšíinformace o prodávaném majetku, bliŽšÍinformace o povinném obsahu nabĺdky,
podmínkácłr VŘ jsou.k dispozici
1a webu Úľadu Www.uzsvm.cz, a ťo v sekci ,,Nabídka r71äiót[u1.
Pokud bude mít třetí osoba _k VŘ dotaz, zašle jej písemně poštou nebo elektronicky nä níŽe
uvedenou kontaktní adresu. Úľao v písemnépooó6e zodpovĺ äotaz do 3 pracovních dńů. óota'
i reakci Úrgo
1e|e1ní v záložce r prödávanéńu majetku.'Ďota'y lze zasíÉtoó-s pracovnĺch dnr)
pt'ed, ukončením-lhůtypro podánÍ obálek s nabídkami, dotazy doručenépo této lłiůtěnemusí
být
Uřadem zodpovězeny.
Úřad pro zastupovánÍ státu ve věcech majetkorĺých
Uzemní pracoviště Střední Čechy
odbor odloučenépracoviště Benešov
PoštovnÍ 2079,256 01 Benešov,
na telefonním čísle317 755 202,
Bomana Jiráková
e-mail : romana.jirakova@uzsvm.cz

Na webu Úľaou se ]ze

www. nabidkam ajetku. cz.

registrovat

k

zasílání

dalšíchnabídek prodeje

majetku:

čl. xll.
Závérećná ustanovení

1.

Úrao si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udánídŮvodu a dále odmÍtnout všechny předložené
návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. ZĺušeníVŘ se nepovaŽuje
za jednání ve smyslu ustanovení s 1729 odst. 1 NoZ a účastnĺkVŘ nemá právo na náhradu
škody ve smyslu ustanovení s ĺ 729 odst. 2 citovaného zäkona.

2.

ZrušenĺVŘ před postedním teľmínem pro předání nabÍdek Úřad uveřejní stejným způsobem,
kterým vyhlásil oznámení o VŘ a jeho podmínkách, Věetně lhůt.

3.

ÚčastnÍci VŘ nemajÍ nárok na náhradu nákladů spojených s účastíve VŘ.

4. Všechny dokumenty,

odesílané Uřadem dle tohoto oznámení, budou zasílány poštou
doporuěeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doruěování uvedené v nabídce,
nebo v případě elektronického doručováníprostřednictvím datov'ých schránek na elektronické
adresy uvedené v nabídce. V případě, Že tyto dokumenty buĺjou provozovatelem poštovních
sluŽeb vráceny Úľadu jako nedoručené, povaŽuje se za den doručenítakové zásilky třetí
pracovní den po odesláni. Doručenído datové schránky se řídíustanoveními zákona
ě. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzĺ dokumentů, ve znění

pozdějších předpisů'

Benešov 18' 1.2019
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Přĺlohy:
Podmínky výběrových řlzení na prodej majetku vyhlašovĺlných Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových'
lnformace pro účastníkyvýběrového řízení a veřejnosti k pľŮběhu aukce
Nabídka a prohlášení úöastníka výběrového řízení - Íyzicke a právnické osoby.
Návrh kupní smlouvy
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