
ozNÁMENí \.ÝnĚnovÉno ŘíznNí
ne znšrňNízÁ.rrprců oKoupIA vysRÁNí ysooNÉno Kupcn

rno srÁr NrporŘnnNÉ,Ho MAJETKu

česk{ repub|ika - Ministerstvo obranv.
zastoupená Ing. úubošem Hajdukem, ředitelem odboru nakládání s nepotřebným majetken (oNNM)

sekce ekonomické a majetkové,
s adresou pracoviště nínn- Svobody 4'I1l4, 16O OI Praha 6,

(d.ile jen,,oaamovatel')
podle § 22 odst. 1 zák č. 21912000 Sb., o majetku české republiky a jejim vystupování v právních- 

vďazich,ve zněni pozdějších předpisů, a podle části páté lyhlášky Ministerstva financí

č. 6212001Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,

oznamuj e, že za niže uveóených podmínek

77150230 (VS): Čáshv _ Kasárna J. Žižky, administrativní budov4 k.ú. a obec Časlav, okr. Kutná Hora.
předmětem prodeje je pozemek st.p.č.2939, astavéná plocha a ní,dvoří, jehoŽ součastí je bývalá
administrativni budova, lybudovaná v 80. letech minulého stoleti s vodovodní, elektrickou a kanalizaČni sítÍ.

Budova má vlasbrí plynové vy,tápěni. V územním plrirru je objekt zařazen do ploch komerčniho qrrŽitÍ.
Minimální kupní cena: 6 3fi) 0OO,- Kč
Kauce: lfi) 000,- Kč
Prohlídka: dne 24.3.2015 ve 1Qfi) hod.
Uskutečněni prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě!
Tel. kontakt: 973 245 772 (Ing. M. Kršňáková)

7715o231(VS): MS _ hospodářský prostor Chotěboř Bflek, k.ú. Bitek" obec Chotěboř, okres Havl. Brod.

Předmětem prodeje je pozemek p.p.ě.22l v k.ú. Bílek o výměře cca 0,17 h4 ktery se nacháeí mezi

vojens\im areálem a jňni ěásti obce Bílek. Fkanici se zrníněným vojenslqi,rn areálem tvoří převaŽně

beionol"ý plot. Pozemek je situovaný v mímě svažitém tralŤatém terénu, misty pokrytém náletorlfoni

dřevinami (předevšim keři) a volně přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Dle územního pláLnu Města
Chotěboř je pozemek v zastavitelných ploclr.áich Zl8. V okolí jsou rodinné domy napojené na inženlýrské sítě.

Nad l"ýchodní cip pozemku zasahuje nadzemni vedení lysokého napětí.

Minimální kupní cena: 85 00O,- Kč
Kauce: 1 mO,- Kč
Prohlídka nebude organizována, pozemek je veřejně přistupný.

77150232 (VS): Moravslcí Třebová _ spoňovní hřiště, pozeme\ k.ú. a obec M. Třebová, okr. Svitavy.

Př€dmětem prodeje je pozemek p.č. 1888 o ,qhněře cca 0,14 ha, ostatní plocha, se zpŮsobem vyrŽití
sportoviště a rekreační plocha. Jedná se o blivalý tenisorli kurt se zbytky oplocenÍ, zíostlý naleto\':.Ími

dřevinami a trayrrim poíostem, V územním plánu města je zŇazrn do specifických ploch. Pozemek leŽÍ

nedaleko od centía města aje volně přistupný z veřejné komunikace, ZaĚhlje jej věcné břemeno kanalizace

zřízené ve prospěch města Moravská Třebova, ochranné pásmo telekomunikačního vedení a ochrarmé pásmo

energetického zaíizeni ČEZ Distribuce a.s. Kupni smlouvou budou zřizeny dalši služebnosti vedení

kanalizace a podzemni telekomunikačni sitě, které jsou ve vlastrrictví CR - MO.
Minimální kupní cena: 260 000,- Kč
Kauce: 1O Ofi},- Kč
Prohlídka: nebude organizována, pozemek je veřejně přístupný.

77150233 (VS): Liberec - pozemek p,č. 7531/1, k.ú. a obec Vamsdoď, okres Děčín.
Předmětem prodeje je zbltioqý pozemek blývalého vojenského cvičiště p .č. 753l/1 o rnfoněře 351 m'. Jedírá

se o pruh o šířce 4 m a ýélce 88 rrr, nacháaejici se v n€zastavěné části obce, pŮvodně uvaŽovaný. jako

spojovaci cesta mezi ulicí Šfursovou a polni cestou na parcele p.č. 757ll|, Ponmek je ze 75 - 80% Porostlý
ílí,leto{hni dřevinami, přístupný zjedné strany po pevné komunikaci se ŽiviČn;fon powchem o ŠÍřce 3 m,

Na pozemku nejsou inžen;ýrské sítě. Dle územního pliinu obce Vamsdoď se pozemek nacházi v Území
pro bydtení převá.foě v nízkopodlžních bytových domech či rodinných domcích.
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čÁsr a

Minimálni kupní cena: 39 00O,- Kč
Kauce: 1 mO,- Kč
Prohlídka: nebude organizována, pozemek je veřejně přístupný.

1. Doručení ořihláškv:
Zájemce o koupi doručí oznamovateli přihlašku v zalepené obálce označené heslem:

"pŘIrLÁšKA - ... zde je nutno nezaměnitelně vyplnit označeni.předmětu koupě a variabilní
symbol (u každého předmětu koupě tučný úvodni text) ... - NEOTVIRAT"
na a_dresu Ministerstvo obrarrv. Odbor nakládi{ní s nepoťebn:ím maietkem" Sekce ekonomická a

majetková Mo. nám. Svobody 47ll4. 160 01 Praha 6. buď prosřednictvím poŠtovni sluŽby nebo

osobním doručením.

Přihlášky prosřednictvim o_qš!q]m:l_§!uáy musí být podány k doruČení (u drátele poŠtovní licence)

nejpozději dne 31.3.2015 a současně doručeny oznamovateli nejpozději dne 7.4.2015,

Přihlašky osobně doručované budou přijímánv pouze dne 1.4.2015 od 10.00 do 1l.fi) hod.,

v místnosti Informace, u vstupu Y budově Ministerstva obrany, nám. Svobody č. 47114 v Přaze 6.

Přihlášky nesplňující uvedené požadavky nebudou v dalšich náležitostech hodnoceny.

2. přihláška v českém iazyce musi obsahovat hrto náležitosti:

a) Nezaměnitelné označení předmětu koupě (alespoň jemu odpovídajícím nadpisem a přísluŠnlfon VS);

b) Nezaměnitelné označení zájemce o koupi

- l fyácké osoby, jež musí být svépravna, uvést jméno, přijmeni, rodné čislo, tťvalý pobyt, je-li

Ájemce ženatylvdaná, uvést taktéž osobní údaje manžela/manželky, pokud není diin dŮvod pro

nábltí poure do v,fiučného vlastnictví ájemce o koupi mimo režim společného jmění manželŮ;
_ u pláwické osoby uvést údaje o firmě nebo niinru, sídle a identifikačnim čisle, o áPisu

do přislušného veřejného rejstříku včetně spisové zrračky, o osobě opnivněné právnickou osobu

zashrpovat a způsobu podepisoviiní. Tyto údaje případně doložit kopií qípisu z obchodního nebo
jiného rejstříku nebo doložit kopii zakládaci listiny, ktera prokazuje vzrrik právnické osoby, nebo

uvést odkaz na zvlíšbí zakon, ktenfun právnick{ osoba vznikla;

c) Výši nabídnuté kupní ceny za celý předmět koupě v konmách českých Číselným a také slovnim
vyjádřením (v případě rozdílu, plati slovni lyjadření nebo jen jediný uvedený zpŮsob) - nabídnuá
kupní cena nesmí být nižši než minimální kupní cena uvedená u konkrétniho popisu Předmětu
koupě;

d) Podpis zájemce o koupi (u osob zapsaných ve veřejném rejstříku v souladu s tímto ápisom);

e) Řádně lyplněný a totožně podepsaný formulář 
"Prohlášení 

zájemce o koupi", kteqý je k dispozici
na intemetol.ých stránkách www.onnm.armv.cz a lze jej případně získat na regionánich pracoviŠtich
(viz niže).

3. složení kauce ve rrýši stanovené u přislušného nředmětu kouoě:

Kauce musí blýt složena na depozitní účet MO č. 203G4M8Sli0710 u České národní banky (dale jen
"učď') neipozději dne 2.4.2015, a to s uvedoním jednak příslušného VS (tj. variabilního symbolu
uvedenóho u příslušného popisu předmětu koupě) a také specifického symbolu (tj. rodného ČÍsla

u fyzické osoby nebo identifikačního čísla u pnívnické osoby). Složením kauce se rozumí připsání její
příslušné stanoyené výše na uvedený účet. Jestliže kauce nebude na účtu připsarra ve stanoveném
termínu anebo ve stanovené výši nebo nebudou řádně l,yp|něny oba symboly a sloŽení kauce přisluŠným

ájemcem o koupi nebude moho zjistit ani z jiných poskytnutlých dokladů, má se atl že ke sloŽení
kauce nedošlo.
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CAST B

čÁsr c

Ze zájemci o koupi, kteň splní všechny v,ýše uvedené podminky, bude lybran vhodný kupec m zi*Jadě
jediného laitéria - nejvyšší nabídnuté kupní ceny za celý předmět koupé Výběr vhodného kupce bude
proveden i v případě, že se přihlasí pouze jeden ájemce. Kúdý zájemce o koupi může podat pouze jednu
přihlašku.

l. V připadě, že dla nebo vice ájemců o koupi nabidnou shodnou nejvyšší kupní cenu, sděli jim
oznamovatel bez zbl,tečného odkladu, že s nimi bude provedeno užší výběrové řízení na základě jejich
další nejvyšši nabídnulé kupni ceny.

2. Kauce složerrá vybran]im vhodnjtn kupcem předstaluje zálohu na kupní cenu a bude zapoČtena na

ú}rradu prvni z celkem dvou částí kupní ceny. Dru},a čast kupni ceny bude splatrrá po nabYí platnosti
kupni smlouvy (v konkrétnich připadech podle příslušných ustanovení kupní smlouly) převáŽně po

schválení smlouvy přislušnlim minist€rstvom, vždy před poďáním rrávrhu rra povolení vkladu
vlasfuiického prala do katastru nemovitosti.

3. Kauci uvolní ozrramovatel na účet, znéjž byla kauce poslqrtrruta, zÁjemci, ktery nebyl lybrán jako
vhodný kupec, ato nejpozději do 14 dnů poté, kdy mu bude odesláno oalámeni o torr1 že nebyl vybán-
Kauce bude ájemci o koupi vrácena ve stejné výši, v jakó by|a na depoátní účet MO pfipsana, neboť
vklady na depozitním účtu nejsou úročeny.

4. Platrost smluv, které budou na zakladě tohoto VŘ uzavírány, je ve stanovených případech (viz pňsluŠný
članek konceptu kupní smlouvy) podminěna zejména schváLlením pňslušným ministerstvem
(Minist€rstvem financí, Ministerstvem kultury nebo Ministerstvem ávotniho píostředí podl€ § 22 odst. 3

až5 7ik. č. 2l9l2000 Sb.).

5, Náeev předmětu koupě lyjadřuje pouze způsob původního uživárri nemovitostí Ministerstvem obrany.
Oznmovatel nezaručuje, že věci, které jsou předmětem koupě,lze t naliie l vat způsobenq ke kíerému
byly původně určeny.

6. Zájemce o koupi bere na vědomí, že se v pňpadě nabytí vlastnického práva k věcem, které jsou
předmětem koupě, vzdává práva z vadného plnění v souladu s § 1916 odýl 2 zi:ů.ona č. 89/2012 Sb.,

občanský zakoník. Toto stvrzuje také v ,,Prohlášení zájemce o koupi", Veškeré případné vady jdou k tíŽi
kupujícího s ťm, že ťáklady na odstranění vad a nasledků těchto vad nese kupující.

7. Yiune-lt na předmětu koupě nebo jeho časti zíkonné předkupní pávo (zejm- vlasnríka stavby nebo
vlastníka pozemku podle § 3056 ák. č.89l20I2 Sb., občans\ý z*oruk), je předmět koupě nebo jeho
předkupnim pftívem dotčená část v příslušném konceptu kupni smlouly omačena červen:im pismem a
zároveňjsou v konceptu kupni smlouvy upraveny pftíva a povinnosti lryplývající z předkupního pníva.

8. Omamovatel upozorňuje kupujícího, že uváděná qiměra pozemků muže b;it pouze přibliárá nebo

zaolcoul ená. Oznamovatel není odpovědný za piípadný rozdil mezi skutečlorr a uváděnou výměrou
pozemků.

9. Případné další informace k jednotlivým popisům předmětů koupě, anebo informace k zraleckým
posudkůrq získí ájemce o koupi na níž€ uvedených mísarě pňslušných kontaktních adresach:

- Regioná{ní pracoviště ONINM Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice,
po předchozím vyád.íLrri telefonicky na čísle 973 245 772, 913 245 795 nebo 973 245 900
u předmětů koupě VS 77150230 - 7715O233;

I0. Změni-li se podminky nebo okolnosti, za kterych se oznamovatel roáodl převést předmět koupě,
popřípadě z jných ávažných důvodů, může podle § 23 odst.l vyhl. ě. 6212001 Sb. VŘ ukončit, O této
skutečnosti omamovatel zučastněné ájemce o koupi bez zb}tečného odkladu v}rozumi. Ze stejných
důvodů lze ukončit i proces uzavírátri kupní smlouvy,

l1. Omamovatel kždému ájemci o koupi odešle písemné vyrozumění, zda byl lybr:írn jako vhodný kupec
či nikoliv, a to bez zbytečného odkladu qde dne rozhodnutí Komise pro naklaúfuí s nepoťebnýnn
majetkem MO o realizaci prodeje na základě výsledků VR.

12. Vybraný vhodný kupec je povinen: ,
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a) do 45 dnů ode dne doručení vyrozumění (podle odst. l l části C podmínek VŘ) doručit oznamovateli
dokumenty prokazující bezdlužnost vhodného kupce vůči stáfu, zejména:

- potwzení finančního úřdu, že nemá daňové nedopla&y;

- potwzení České sprály sociálního zabezpečeni, že nemá splabrý nedoplatek na pojistném
a na pen,ále na sociéili zabezpďeni a přispěvku na státri politiku zaměstnanosti;

- potvrzení zdravotri pojištbvny, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění,

V pňpadě, že vhodný kupec je želatý lvdaňl, předloží uvedené doklady také od svého manžela
lmanželky/, anebo doloží doklad opravňující jej nabýt předmět koupě do svého qýlučného
vlasmicwí.

b) uzavřít kupní smlouvu ve znění nál,rhu kupni smlouvy doručeného ze strarry oznamovatele. Kupni
smloula je ze stíany budouciho kupujícího uzavřena řádn{m a platrr,,ím podpisem fuíwhu kuDní
smlouvy najejích všech stejnopisech (s úředně ověřen]im podpisem na dvou vyhotovenich smlouvy)
ajejim následn]hn doručením v příslušném pqútu_lrybq]!9y9íllaznalqavat9li do 1 měsíce od doručení
návrhu kupní smlouvy ze strany oznamovatele. Oznamovatel pňton doručí lybranému ájemci
o koupi n ívrh kupní smlouly (ve znění ve VR zveřejněného koncepfu kupní smlouvy upraveného
v ávislosti na osobě kupujícího) ve stanoveném počtu stejnopisů bez zbltečného odkladu poté,
co od vybraného zájemce obdrží dokumenty uvedené pod písm. a) tohoto odstavce. Oznamovatel
si vyhrazuje, že se jedná o oznamovatelem odvolatelnou nabidku po celou dobu lhůty pro přijetí teto
nabídky. Nabídka je oznamovatelem odvolatelná ze stejných důvodů jako může onramovatel ukončit
zjištbvaní ájemců o koupi (viz odst. 10 části C podmínek VŘ).
JeJi kupcem osoba, u které zákon ryža&le schvá,lení kupní smlouly zastupitelstvem nebo
zňzovatelem či jiným příslušným subjektem, prodlužuje se uvedená lhůta l měsíce pro doručeni
příslušného počtu ádně podepsaných vyhotovení kupní smlouvy o dobu nezb}trrě nutnou k tomuto
schválení.

13. V pňpadě, že vhodný kupec:

a) nedoručí oznamovateli lyžadovaná pot!Ťzeni v termínu dle odst. 12 pism. a) časti C podminek \|R"

b) nebo neuzavře kupní smlouvu d|e odst. 12 pism. b) části C podmínek V§
je povinen uhradit oznamovateli smluvní pokufu ve qýši složené kauce, která tímto nebude lrácena a
propadá dnem nis|edujícím po marném uplynutí příslušné lhůty ve prospěch oznamovatele. V těchto
připadech není omamovatel nad,ále váeárr nabídkou vhodného kupce aje opravněn předmět koupě movu
zařadit do VR na zjištěni ájemců o koupi.

14. V připadě, že lybraný vhodný kupec nesplní řádně podmínky stanovené mu v odst. 12 části C podmínek
VŘ (eirnZ mu vznikne povinnost zaplatit smluvní pokufu ve výši složené kauce a tato tak nemuže blt
jakožo zaloha zapďtena na prvni ást kupní ceny), a bude s ním přesto uzavřena kupní smlouv4
zavazlje se zaplatit celou kupní cenu po nabytí platnosti kupní smlouvy (v konkrétních případech podle
přislušného ustanovení kupni smlouvy - převáárě po schviilení smlouly pňslušn]im minist€rstvem) a
před pod.í.rrím návrhu íra povolení vkladu vlastnickóho práva do katastnr nemovitostí. V tomto smyslu
dojde ze strany ozrramovatele k úpravě konceptu, resp. niwhu kupní smlouvy (viz odst. 12 pism, b) části
C podminek VR).

L5. Zájemci o koupi nemají narok na nráhradu nákladů spoj€ných s účastí v tomto VŘ a s následným
uzavíriáním kupni smlouvy,

16. Ozramovatel prohlašuje, že s osobnimi údaji ájemců bude nak|ádáno v rozsahu nezbytrrém pro uzaťení
smlouly ve smyslu zá,k. č. 10l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o zrrrěně něktených zákonů,
ve zněni pozdějších předpisů.

I7 . Zájemci o koupi berou na vědomí, že veškení práva" povinnosti a ťáíoky \Tplývajicí z_ podminek tohoto
VR, popř. těmito podmínkami nzupravené, se řídi zák. č.2I9l20O0 Sb., o majetku České republiky a
jejím lystupovriní v právních vzlazich, ve znění pozdějších předpisů, částí pátou lyhlášky Ministerstva
fi nancí č. 62 l 200I Sb. a subsidiámě zí,k. č. 89 /20 12 Sb., občanský zakoník.

18. Pro usnadnění komunikace je vhodné, aby ájemce připojil také e-mailové a telefonické spojení.

Tyto informace yčetně fotografií a konceptů smluv lze získat na

Yyv&ňcn+ úne:

§eirnuto drrtr,

, ; ,,l ]Íl1l

}YW\Y. on n m.a rmv.cZ
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