
1164/U/2019-HMSO
j.: UZSVM/U/884/2019-HMSO
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových

Územní pracovišt  Ústí nad Labem, Mírové nám stí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem

Oznámení o výb rovém ízení s aukcí

. U/07/ŠL/2019 a jeho podmínkách

na zjišt ní zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území
Varnsdorf

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále jen „Ú ad“), jemuž podle § 9 a
11 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „ZMS“), p ísluší hospoda it s níže uvedeným majetkem,
podle ustanovení § 21 a násl. vyhlášky . 62/2001 Sb., o hospoda ení organiza ních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve zn ní pozd jších p edpis , po spln ní všech
zákonných podmínek,

vyhlašuje dne 21. ledna 2019

výb rové ízení s aukcí (dále též „V “) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví eské
republiky (dále jen „prodávaný majetek“).

I.

Prodávaný majetek

Pozemky:

 parcela . 316 o vým e 64 m2, zastav ná plocha a nádvo í,
  Sou ástí je stavba: Varnsdorf, . p. 2356, rod. d m
  Stavba stojí na pozemku, p. .: 316

parcela . 317 o vým e 562 m2, zahrada, zem lský p dní fond,

v katastrálním území Varnsdorf, obec Varnsdorf, vedené u Katastrálního ú adu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracovišt  Rumburk a zapsané na LV . 60000.

II.

Popis prodávaného majetku

m p. 2356 – jedná se o samostatný rodinný d m, který má dv  nadzemní podlaží. D m má
áste né podsklepení, nachází se zde p da a v ásti je vybudováno obytné podkroví. Objekt byl

postaven odhadem v roce 1930. V roce 2003 prob hla rekonstrukce koupelny. Základy jsou
tvo eny betonem  bez izolací, objekt je zd ný, st ny mají tlouš ku 45 cm a stropy jsou d ev né
trámové. St echa je valbová s viký em, st ešní krytina eternitová, klempí ské prvky jsou plechové
pozinkované. Vn jší omítky jsou tvo eny b ízolitem a stavba není zateplena.
Dispozi  je d m ešen jako 3+1. Podlahová plocha iní 95,05 m2, podlahová plocha v etn

íslušenství 182,75 m2.
Vnit ní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde nainstalovaná špaletová okna. Orientace
obytných prostor je na jih, východ, západ.
Koupelna je vybavena klasickou vanou, umyvadlem a WC je vybaveno klasickou toaletou.
V dom  jsou použity p vodní d ev né plné interiérové dve e, zárubn  dve í jsou d ev né a



vchodové dve e jsou d ev né. V kuchyni se nachází kuchy ská linka bez vestav ných
spot ebi , plynový sporák. Pro osv tlení jsou použity lustry.
V obytných místnostech je podlaha ešena: koberce, lino, kuchyn  má pouze lino, koupelna a
chodba má na podlaze keramickou dlažbu. V ostatních místnostech je cementový pot r.
Do domu je zavedena elekt ina o nap tí 230V a 400V. D m je napojen na rozvodnou sí
elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, je napojen na ve ejnou kanalizaci a je zaveden
zemní plyn. D m je vytáp n lokáln  pomocí plynových topidel WAW. Oh ev vody je ešen
bojlerem.
St ny objektu jsou poškozené (opadávající fasádní omítka) st echa vykazuje známky poškození
(n kolik odpadlých šablon), okna jsou zastaralá, podlahy v dom  jsou zastaralé, vybavení je
zastaralé a rozvody jsou zastaralé (prasklá vodovodní p ípojka). Rodinný d m je vhodný k
rekonstrukci.

Pozemek p. . 316 – zastav n domem p. 2356.

Pozemek p. . 317 – na pozemku, který náleží k objektu, jsou ovocné d eviny a oplocení tvo í
pletivo do ocelových sloupk . Sklon pozemku je rovinatý. P ístup k objektu je bezproblémový po
zpevn né obecní cest . Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Sou ástí jsou tyto
venkovní stavby: Kolna, kurník, zahradní domek. Spolu s vlastním pozemkem je užíváno 90 m 2

pozemku p. . 318, ve vlastnictví m sta Varnsdorf.

Na prodávaném majetku i v jeho blízkosti se nachází za ízení a jejich ochranná nebo
bezpe nostní pásma, a to konkrétn :
- energetické za ízení typu podzemní sí  NN v majetku EZ Distribuce, a.s.
- vodovodní ad do DN 500 a kanalizace do DN 500 provozovaná spole ností Severo eské

vodovody a kanalizace, a.s.
- plynárenská za ízení a plynovodní p ípojky ve vlastnictví nebo správ  Gas Net, s.r.o.,
- zam ený pr h optického kabelu, HDPE trubky nebo soub h optického a metalického

kabelu provozovaný spole ností eská telekomunika ní infrastruktura a.s.
- p evád ný majetek se nachází v zón  s nízkým nebezpe ím výskytu povodn /záplavy,

v území tzv. 100 leté vody

Pr kaz energetické náro nosti budovy p. 2356 dle zákona . 406/2000 Sb. o hospoda ení
energií, ve zn ní pozd jších p edpis  je p ílohou tohoto Oznámení.

III.

Prohlídka prodávaného majetku

Prohlídka prodávaného majetku se uskute ní na míst  samém, a to:

11. 2. 2019 v dob  od 10:00 do 10:30 hod.

IV.

Vyhlášená minimální kupní cena

Vyhlášená minimální kupní cena prodávaného majetku iní
758.000 K

(slovy: Sedmsetpadesátosmtisíckorun eských).

V.

Aukce a minimální p íhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci

1. Aukce se koná bezprost edn  po ukon ení otevírání obálek s nabídkami.

2. Aukce prob hne formou podávání nabídek, jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabídka kupní
ceny v listinné podob  dosažená ve V . Minimální p íhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci



se stanovuje na ástku 20.000 K . P edsedající Komise si vyhrazuje právo tuto ástku
v pr hu aukce snížit dle vlastní úvahy.

VI.

astníci výb rového ízení

1. Ú ad nabízí prodávaný majetek k p evodu fyzickým a právnickým osobám. Ú astníkem
  mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby. Ú astníky tohoto V  nemohou být

fyzické osoby uvedené v ustanovení § 18 ZMS1).

2. Ú astníkem V  se stává ten, kdo podal Ú adu písemnou nabídku, která spl uje náležitosti
stanovené tímto Oznámením a Podmínkami výb rových ízení na prodej majetku
vyhlašovaných Ú adem (dále jen „Podmínky V “). Podmínky V  jsou nedílnou sou ástí tohoto
Oznámení.

3. Každý z ú astník  V  m že do V  podat pouze jednu nabídku.

4. Podáním nabídky ú astník V  akceptuje podmínky V  a skute nosti uvedené v popisu
prodávaného majetku.

VII.

Podání nabídky a doru ení obálek s nabídkami

1. Nabídka se podává v uzav ené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno ozna ení
adresáta (Ú adu) a která musí být opat ena z etelným nápisem:

„Výb rové ízení s aukcí . U/07/ŠL/2019 - NEOTEVÍRAT!!!“

2. Obálka s nabídkou musí být Ú adu doru ena do 20. 2. 2019, do 13:00 hod. etn  (dále jen
„lh ta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik doru ení obálky s nabídkou je bez ohledu
na zp sob doru ení považováno skute né p evzetí obálky s nabídkou podatelnou Ú adu na
adrese:

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt  Ústí nad Labem (5.patro)
Mírové nám stí 3129/36
400 01 Ústí nad Labem

3. Obálku s nabídkou lze doru it osobn , prost ednictvím držitele poštovní licence (dále jen
„poštou“), kurýrní službou nebo jiným ve ejným p epravcem. Za v asné podání obálky
s nabídkou odpovídá ú astník. P ípadné zdržení doru ení obálky s nabídkou zavin né
poštou, kurýrní službou i jiným ve ejným p epravcem jde k tíži ú astníka. Nabídky nelze
doru it cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán z etel.

VIII.

Složení kauce

1) S majetkem uvedeným v ustanovení § 10 nem že p íslušná organiza ní složka (§ 11) naložit, s výjimkou prodeje
ve ve ejné dražb  a prodeje živých zví at, ve prosp ch

a) soudc  a p ísedících, státních zástupc , p íslušník  Policie eské republiky, znalc , tlumo ník  a notá , jakož
i zam stnanc  soud , státního zastupitelství, Policie eské republiky a notá ských kancelá í,

b) celník  a ob anských zam stnanc  Celní správy eské republiky, jakož i vedoucích a dalších zam stnanc
jiných organiza ních složek p íslušných hospoda it s majetkem podle ustanovení § 11,

c) starost , zástupc  starosty, tajemník  a dalších zam stnanc  p íslušných obecních ú ad  a obdobn
íslušných ú ad  m st a m stských ástí,

jakož i osob jim blízkých, pokud se osoby uvedené pod písmeny a) až c) v jednotlivých p ípadech podílely
na úkonech souvisejících s nabytím takového majetku státem a na hospoda ení s ním.



1. Podmínkou ú asti ve V  je složení ástky na úhradu ásti kupní ceny, kterou ú astník
 složil na ú et Ú adu (dále jen „kauce“), ve výši 75.800 K . Kauci lze složit bezhotovostním

evodem, složením hotovosti v bance nebo zasláním poštovní poukázkou, a to na ú et
. 6015-8124411/0710 vedený u NB, variabilní symbol 490190007. Jako specifický symbol

uvede fyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická osoba své I O.
Kauci není možné složit v hotovosti do pokladny Ú adu.

2. Kauce musí být p ipsána na ú et Ú adu nejpozd ji ve lh  pro podání obálek
s nabídkami.

3. V p ípad  opožd ného p ipsání kauce na ú et Ú adu nebude nabídka do V  zahrnuta. Kauci
je nutné zaslat v dostate ném asovém p edstihu vzhledem ke lh tám mezibankovních

evod ; v asné p ipsání kauce na ú et Ú adu a uvedení variabilního a specifického symbolu
ve správném tvaru je odpov dností ú astníka V . P ípadné zdržení p ipsání kauce na ú et

adu jde k tíži ú astníka V .

IX.

Prezence ú astník  a otevírání obálek s nabídkami

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskute ní dne 20. 2. 2019 v 13:30 hod. na Územním
pracovišti Ústí nad Labem, Mírové nám stí 3129/36, Ústí nad Labem, v místnosti . 529
(5. patro).

2. Prezence ú astník  za íná v 13:00 hod. a kon í v 13:30 hod.

X.
Výb r kupujícího

1. Jako jediné kritérium pro výb r kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Výb r
kupujícího bude proveden i v p ípad , pokud se p ihlásí pouze jeden ú astník V .

2. Platnost kupní smlouvy uzav ené s vybraným kupujícím je podmín na schválení
Ministerstvem financí podle § 22 ZMS. Neud lí-li p íslušné ministerstvo schvalovací doložku,
k p evodu prodávaného majetku nedojde a V  tím kon í.

XI.

Kontaktní údaje

Další informace o prodávaném majetku, bližší informace o povinném obsahu nabídky,
podmínkách V  a složení kauce jsou k dispozici na webu Ú adu www.uzsvm.cz, v sekci
„Nabídka majetku“. Pokud bude mít t etí osoba k V  dotaz, zašle jej písemn  poštou nebo
elektronicky na níže uvedenou kontaktní adresu. Ú ad v písemné podob  zodpoví dotaz do 3
pracovních dn . Dotaz i reakci Ú ad zve ejní v záložce k prodávanému majetku. Dotazy lze
zasílat do 3 pracovních dn  p ed ukon ením lh ty pro podání obálek s nabídkami, dotazy
doru ené po této lh  nemusí být Ú adem zodpov zeny.

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt  Ústí nad Labem
odbor Hospoda ení s majetkem státu
Mírové nám stí 3129/36
400 01  Ústí nad Labem

na telefonním ísle 416 921 518 Petr Šleier
nebo 416 921 529 Ing. Klára Patyková
e-mail: petr.sleier@uzsvm.cz



Na webu Ú adu se lze registrovat k zasílání dalších nabídek prodeje majetku:
https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Subscribe.

XII.

Záv re ná ustanovení

1. Ú ad si vyhrazuje právo zrušit V  bez udání d vodu a dále odmítnout všechny p edložené
návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení V  se nepovažuje
za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a ú astník V  nemá právo na náhradu
škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.

2. Zrušení V  p ed posledním termínem pro p edání nabídek Ú ad uve ejní stejným zp sobem,
kterým vyhlásil Oznámení o V  a jeho podmínkách, v etn  lh t.

3. Ú astníci V  nemají nárok na náhradu náklad  spojených s ú astí ve V .

4. Všechny dokumenty, odesílané Ú adem dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštou
doporu en  s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doru ování uvedené v nabídce,
nebo v p ípad  elektronického doru ování prost ednictvím datových schránek na elektronické
adresy uvedené v nabídce. V p ípad , že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních
služeb vráceny Ú adu jako nedoru ené, považuje se za den doru ení takové zásilky t etí
pracovní den po odeslání. Doru ení do datové schránky se ídí ustanoveními zákona
. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument , ve zn ní

pozd jších p edpis .

V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2019

Ing. Karel Pekárek v. r.
editel odboru

                                                                 Hospoda ení s majetkem státu
    Územní pracovišt  Ústí nad Labem

ílohy

Podmínky výb rových ízení na prodej majetku vyhlašovaných Ú adem
Informace pro ú astníky výb rového ízení a ve ejnosti k pr hu aukce.
Nabídka a prohlášení ú astníka výb rového ízení - fyzické a právnické osoby.
Návrh kupní smlouvy.
Pr kaz energetické náro nosti budovy



1269/U/2019-HMSO
j.: UZSVM/U/971/2019-HMSO

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt  Ústí nad Labem, Mírové nám stí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem

Oznámení o výb rovém ízení s aukcí

. U/08/ŠL/2019 a jeho podmínkách

na zjišt ní zájemce o koupi nemovitého a movitého majetku v katastrálním území Varnsdorf

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále jen „Ú ad“), jemuž podle § 11 zákona
. 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní

pozd jších p edpis  (dále jen „ZMS“), p ísluší hospoda it s níže uvedeným majetkem, podle
ustanovení § 21 a následujících vyhlášky . 62/2001 Sb., o hospoda ení organiza ních složek
státu a státních organizací s majetkem státu, ve zn ní pozd jších p edpis , po spln ní všech
zákonných podmínek,

vyhlašuje dne 21. ledna 2019

výb rové ízení s aukcí (dále též „V “) na prodej dále uvedeného majetku
ve vlastnictví eské republiky (dále jen „prodávaný majetek“).

I.
Prodávaný majetek

Pozemek, p. . 3737, o vým e 919 m2, trvalý travní porost, zem lský p dní fond

Pozemek, p. . 3738, o vým e 84 m2, zastav ná plocha a nádvo í
Sou ástí je stavba: Varnsdorf, . p. 2135, rodinný d m

Pozemek, p. . 3739, o vým e 851 m2, zahrada, zem lský p dní fond

v  k. ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf, vedené u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracovišt  Rumburk a zapsané na LV . 60000.

Nedílným p edm tem prodeje jsou dále movité v ci nacházející se v budov p. 2135, stojící na
p. . 3738 v k.ú. Varnsdorf. Jedná se o sk ín , sekretá e, postele, stoly, židle a veškerý starý
použitý nábytek a další movité v ci umíst né v tomto dom . Všechny movité v ci jsou zna
opot ebované, bez hodnoty.

II.
Popis prodávaného majetku

m p. 2135 – jedná se o samostatný rodinný d m, který má dv  nadzemní podlaží. D m je
celkov  podsklepený, nachází se zde p da a podkroví není vybudované. Objekt byl postaven
v roce 1940. V roce 2002 prob hla rekonstrukce st ešní krytiny, v roce 2008 vým na oken, v roce
2010 – rozvody elekt iny - áste ná, rozvody odpad  – celková, rozvody vody – áste ná.
Základy jsou tvo eny betonem s izolací, objekt je cihlové konstrukce, st ny mají tlouš ku 45 cm a
stropy jsou d ev né trámové. Má mansardovou st echu, st ešní krytinu tvo í betonová taška a
klempí ské prvky jsou pozinkované. Vn jší omítky jsou vápenocementové a stavba není
zateplena.
Dispozi  je d m ešen jako 5+1. Podlahová plocha iní 123,40 m2, podlahová plocha v etn

íslušenství 223,40 m2.



Vnit ní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem. Orientace
obytných prostor je na jih, východ, západ.
Koupelna je vybavena sprchovým koutem a WC je vybaveno klasickou toaletou. V dom  jsou
použity p vodní d ev né plné interiérové dve e, zárubn  dve í jsou d ev né a vchodové dve e
jsou d ev né. V kuchyni se nachází kachlová kamna. Pro osv tlení jsou použity lustry.
V obytných místnostech je prkenná podlaha, v kuchyni je prkenná podlaha s linem, koupelna má
na podlaze keramickou dlažbu a v chodb  je prkenná podlaha. V ostatních místnostech je
prkenná podlaha.
Do domu je zavedena elekt ina o nap tí 230V a 400V. D m je napojen na rozvodnou sí
elektrického proudu. Objekt je napojen na studnu, odpady jsou svedeny do jímky a zemní plyn
není zaveden. D m je bez vytáp ní (krom  p vodních kamen v kuchyni) a nejsou instalována
topná t lesa. Oh ev vody je ešen bojlerem.
St ny jsou bez vad s výjimkou venkovní fasády, která je opadaná, st echa je bez vady, okna
v objektu jsou bez vad, podlahy jsou v dobrém stavu, avšak zastaralé, vybavení je zastaralé a
v objektu jsou rozvody bez vad. Stav rodinného domu je dobrý.

Pozemek p. . 3738 – zastav n domem p. 2135.

Pozemek p. . 3737 – na zatravn ném pozemku se nachází ovocné stromy 1 ks jablo , 2 ks
švestka. Pozemek je oplocen d ev ným ohradníkem. Sklon pozemku je rovinatý.

Pozemek p. . 3739 – na pozemku se nachází studna, žumpa, dále se zde nachází plechová
lna cizího vlastníka (souseda), která není sou ástí prodeje.

Pr kaz energetické náro nosti budovy p. 2135 dle zákona . 406/2000 Sb. se nevyžaduje,
protože budova nespl uje podmínky funk ní budovy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. p)
zákona . 406/2000 Sb. vzhledem ke skute nosti, že v ní chybí napojení na rozvody energií a její
vnit ní rozvody chybí. Povinnost pr kazu energetické náro nosti budovy bude dopadat na
vlastníka po její provedené rekonstrukci.

III.
Prohlídka prodávaného majetku

Prohlídka prodávaného majetku se uskute ní na míst  samém a to:
11. 2. 2019 v dob  od 11:00 do 11:30 hod.

IV.
Vyhlášená minimální kupní cena

Vyhlášená minimální kupní cena prodávaného majetku iní 1.280.000 K
(slovy: Jedenmiliondv st osmdesáttisíckorun eských).

V.
Aukce a minimální p íhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci

1. Aukce se koná bezprost edn  po ukon ení otevírání obálek s nabídkami.

2. Aukce prob hne formou podávání nabídek, jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabídka kupní
ceny v listinné podob  dosažená ve V . Minimální p íhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci
se stanovuje na ástku 10.000 K . P edsedající Komise si vyhrazuje právo tuto ástku
v pr hu aukce snížit dle vlastní úvahy.



VI.
astníci výb rového ízení

1.   Ú ad nabízí prodávaný majetek k p evodu fyzickým a právnickým osobám. Ú astníkem V
mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby. Ú astníky tohoto V  nemohou být fyzické
osoby uvedené v ustanovení § 18 ZMS1).

2. Ú astníkem V  se stává ten, kdo podal Ú adu písemnou nabídku, která spl uje náležitosti
stanovené tímto Oznámením a Podmínkami výb rových ízení na prodej majetku
vyhlašovaných Ú adem (dále jen „Podmínky V “). Podmínky V  jsou nedílnou sou ástí
tohoto Oznámení.

3. Každý z ú astník  V  m že do V  podat pouze jednu nabídku.

4. Podáním nabídky ú astník V  akceptuje podmínky V  a skute nosti uvedené v popisu
prodávaného majetku.

VII.
Podání nabídky a doru ení obálek s nabídkami

1. Nabídka se podává v uzav ené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno ozna ení
adresáta (Ú adu) a která musí být opat ena z etelným nápisem:

„Výb rové ízení s aukcí . U/08/ŠL/2018 - NEOTEVÍRAT!!!“

2. Obálka s nabídkou musí být Ú adu doru ena do 20. února 2019, do 11:00 hod. etn  (dále
jen „lh ta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik doru ení obálky s nabídkou je bez
ohledu na zp sob doru ení považováno skute né p evzetí obálky s nabídkou podatelnou

adu na adrese:

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt  Ústí nad Labem
Mírové nám stí 3129/36
400 01 Ústí nad Labem

3. Obálku s nabídkou lze doru it osobn , prost ednictvím držitele poštovní licence (dále jen
„poštou“), kurýrní službou nebo jiným ve ejným p epravcem. Za v asné podání obálky
s nabídkou odpovídá ú astník. P ípadné zdržení doru ení obálky s nabídkou zavin né
poštou, kurýrní službou i jiným ve ejným p epravcem jde k tíži ú astníka. Nabídky nelze
doru it cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán z etel.

VIII.
Složení kauce

1. Podmínkou ú asti ve V  je složení ástky na úhradu ásti kupní ceny, kterou ú astník V
složil na ú et Ú adu (dále jen „kauce“), ve výši 128.000 K . Kauci lze složit bezhotovostním

evodem, složením hotovosti v bance nebo zasláním poštovní poukázkou, a to na ú et
. 6015-8124411/0710 vedený u NB, variabilní symbol 490190008. Jako specifický symbol

uvede fyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická osoba své I O.
Kauci není možné složit v hotovosti do pokladny Ú adu.

1) S majetkem uvedeným v ustanovení § 10 nem že p íslušná organiza ní složka (§ 11) naložit, s výjimkou prodeje
ve ve ejné dražb  a prodeje živých zví at, ve prosp ch

a) soudc  a p ísedících, státních zástupc , p íslušník  Policie eské republiky, znalc , tlumo ník  a notá , jakož
i zam stnanc  soud , státního zastupitelství, Policie eské republiky a notá ských kancelá í,

b) celník  a ob anských zam stnanc  Celní správy eské republiky, jakož i vedoucích a dalších zam stnanc
jiných organiza ních složek p íslušných hospoda it s majetkem podle ustanovení § 11,

c) starost , zástupc  starosty, tajemník  a dalších zam stnanc  p íslušných obecních ú ad  a obdobn
íslušných ú ad  m st a m stských ástí,

jakož i osob jim blízkých, pokud se osoby uvedené pod písmeny a) až c) v jednotlivých p ípadech podílely
na úkonech souvisejících s nabytím takového majetku státem a na hospoda ení s ním.



2. Kauce musí být p ipsána na ú et Ú adu nejpozd ji ve lh  pro podání obálek
s nabídkami.

3. V p ípad  opožd ného p ipsání kauce na ú et Ú adu nebude nabídka do V  zahrnuta. Kauci
je nutné zaslat v dostate ném asovém p edstihu vzhledem ke lh tám mezibankovních

evod ; v asné p ipsání kauce na ú et Ú adu a uvedení variabilního a specifického symbolu
ve správném tvaru je odpov dností ú astníka V . P ípadné zdržení p ipsání kauce na ú et

adu jde k tíži ú astníka V .

IX.
Prezence ú astník  a otevírání obálek s nabídkami

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskute ní dne 20. února 2019 v 11:30 hod. na Územním
pracovišti Ústí nad Labem, Mírové nám stí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem, v místnosti

. 400 (4. patro).

2. Prezence ú astník  za íná v 11:00 hod. a kon í v 11:30 hod.

X.
Výb r kupujícího

1. Jako jediné kritérium pro výb r kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Výb r
kupujícího bude proveden i v p ípad , pokud se p ihlásí pouze jeden ú astník V .

2. Platnost kupní smlouvy uzav ené s vybraným kupujícím je podmín na schválení
Ministerstvem financí podle § 22 ZMS. Neud lí-li p íslušné ministerstvo schvalovací doložku,
k p evodu prodávaného majetku nedojde a V  tím kon í.

XI.
Kontaktní údaje

Další informace o prodávaném majetku, bližší informace o povinném obsahu nabídky,
podmínkách V  a složení kauce jsou k dispozici na webu Ú adu www.nabídkamajetku.cz. Pokud
bude mít t etí osoba k V  dotaz, zašle jej písemn  poštou nebo elektronicky na níže uvedenou
kontaktní adresu. Ú ad v písemné podob  zodpoví dotaz do 3 pracovních dn . Dotaz i reakci

ad zve ejní v záložce k prodávanému majetku. Dotazy lze zasílat do 3 pracovních dn  p ed
ukon ením lh ty pro podání obálek s nabídkami, dotazy doru ené po této lh  nemusí být

adem zodpov zeny.

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt  Ústí nad Labem
Mírové nám stí 3129/36
400 01 Ústí nad Labem

Na telefonním ísle 416 921 518, 416 921 529
e-mail: petr.sleier@uzsvm.cz, klara.patykova@uzsvm.cz

Na webu Ú adu se lze registrovat k zasílání dalších nabídek prodeje majetku:
www.nabidkamajetku.cz/Home/Subscribe.

XII.
Záv re ná ustanovení

1.  Ú ad si vyhrazuje právo zrušit V  bez udání d vodu a dále odmítnout všechny p edložené
návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení V  se nepovažuje
za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a ú astník V  nemá právo na náhradu
škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.



2.  Zrušení V  p ed posledním termínem pro p edání nabídek Ú ad uve ejní stejným zp sobem,
kterým vyhlásil Oznámení o V  a jeho podmínkách, v etn  lh t.

3.  Ú astníci V  nemají nárok na náhradu náklad  spojených s ú astí ve V .

4.  Všechny dokumenty, odesílané Ú adem dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštou
doporu en  s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doru ování uvedené v nabídce,
nebo v p ípad  elektronického doru ování prost ednictvím datových schránek na elektronické
adresy uvedené v nabídce. V p ípad , že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních
služeb vráceny Ú adu jako nedoru ené, považuje se za den doru ení takové zásilky t etí
pracovní den po odeslání. Doru ení do datové schránky se ídí ustanoveními zákona
. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument , ve zn ní

pozd jších p edpis .

V Ústí nad Labem dne 15. ledna 2019

PhDr. Marie Ševelová v.r.
editelka Územního pracovišt

 Ústí nad Labem
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Nabídka a prohlášení ú astníka výb rového ízení - fyzické a právnické osoby.
Návrh kupní smlouvy.
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