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ozNÁMENí rrÝrĚnovnno ŘízrNí
Na zlšrĚŇ zÁlnvcil o Koupl A v},BnÁNí vHonNÉ,rro xupcr

rRo srÁr xBporŘBsxÉHo MAJETKu

česká republika - Ministerstvo obranv.
zastoupená Ing. Ilubošem Hajdukem, ředitelem odboru nakládání s nepotřebným majetkem (o|{NM)

sekce ekonomické a majetkové,
s adresou pracoviště nám. Svobody 41I/4, 16o 0I Praha 6,

(dále jen,,omamovatel'J
podle § 22 odst. 1 zák č. 2t9l2000 Sb., o majetku České republiky ajejím lystupování v právních

váazích, ve znění pozdějších předpisů, a podle části páté vyhlrášky Ministerstva financí
é.62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státntch organlzací s majetkem státu,

oznamuje, že za niže uvedených podmínek

77150424 (YS): Čáslav - Kasárna J. Žižky, administrativní budova, k.ú. a obec Čáslav, ok. Kutná Hora.
Předmětem Prodeje je pozemek st.p,ě.2939, zastavěíl,á plocha a nádvoň, jehož součástí je blývalá
administrativní budovq lybudovaná v 80. letech minulého století s vodovodní, eleitňckou a kanalizačni sítí.
Budova má vlastní plynové vytápění. V územním plánuje objekt zařazen do ploch komerčního vlrržití.
Minirnální kupní cena: 5 500 000,- Kč
Kauce: lfi) 000,- Kč
Prohlídka: dne 1.6.2015 v 10,00 hod. Sraz na místě samém.

77150425 (VS): MS - hospodářstcý prostor Chotěboř Bílek, k.ú. BíIek, obec Chotěboř, okres Havl. Brod.
Předmětem prodeje je pozemek p.p-č.221 v k.ú. Bílek o výměře cca 0,17 ha, ktery se nachází mezi
vojens\ým areálem a jižní částí obce Bílek. řlranici se zmíněným vojensklim areáĚm fuoři převážně
betonový. Plot. Pozemek je situovaný v mímě svažitém tra\.lratém terénq místy pokrytém náletovými
dřevinami (PředevŠÍm keři) a volně přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Dle územního plánu Města
Chotěbořje pozemek v zastavitelných plochách Zl8. V okolíjsou rodinné domy napojené na inánýrské sítě.
Nad východní cíp pozemku zasahuje nadzemní vedení lysokého napětí-
Minimální kupní cena: ó0 000,- Kč
Kauce: l 000,- Kč
Prohlídka nebude organizována, pozemek je veřejně přístupný.

77150426 (vS): Moravská Třebová - sportovní hřiště, pozeme! k.ú. a obec M. Třebová" okr. Svitaly.
Předmětem prodeje je pozemek p.č. 1888 o qýměře cca 0,14 ha, ostatní plocha" se způsobem využití
SPortoviŠtě a rekreaČní plocha. Jedná se o bývalý tenisol"ý kurt se zbytky Óplocení, -.Ó"tty nat"tor"y.i
dřevinami a travním porostem. V územním plánu města je zaíazen do speciňckých ploch_ ř,ozemek leží
nedaleko od centra města aje volně přístupný z veřejné komunikace. Zatěfuje 1ej uě"rré bř"."no kanalizace
zřizené ve Prospěch města Moravská Třebová, ochranné pásmo telekomunikačníúo vedení a ochranné pásmo
energetického zaíízení ČEZ Disaibuce a.s. Kupní smlouvou budou dízeny datší služebnosti vedení
kanal:nace a podzemní telekomunikační sítě, kteréjsou ve vlastnictví ČR - MO.
Minimální kupní cena: 2l0 fi)0,- Kč
Kauce: 10 000,- Kč
Prohlídka: dne 4.6.2015 v l1J0 hod. Sraz na místě samém.

77150427 {YS): Liberec - pozemek p.č. 7$r/l, k.ú. a obec Vamsdoď, okres Děčín.
Předmětem prodejeje zbytkový pozemek bývalého vojenského cvičiště p.č. 7531/l o výměře 35l m'. Jodná
se o Pruh o ŠÍřce 4 m adélce 88 m, nacházej ící se v nezastavěné části obce, původně uvžovaný jako
sPojovací cesta mezi ulicí Štursovou a polní cestou na parcele p.č.757llI. Pozemetje ze 75 _ 80% póróstlý
náletov,ými dřevinami, přístupný zjedné strany po pevné komunikaci se živičným powchem o šířce 3 m.
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Na pozemku nejsou inženlýlské sítě. Dle územního plránu obce Vamsdoď se pozemek
pro bydlení převážně v nízkopodlažrích bltových domech či rodinných domcích.
Minimálni kupní cena: 31 000,- Kč
Kauce: 1 000,- Kč
Prohlídka: nebud€ organizována, pozemek je veřejně přístuptrý.

nachází v územi

l. Doručení přihláškv:

Zájemce o koupi doručí omamovateli přihlášku v zalepené obálce označené heslem:

,,PŘrHLÁŠKA - ... zde je nutno nezaměnitelně lTplnit označení předmětu koupě a variabilní
§ymbol (u k ždého předmětu koupě tučný úvodní text) ... - NEoTVÍRAT*
na adresu Ministerstvo obrany. Odbor nakládání s nepptĚqbqlm majetkem. Sekce ekonomická a

majetková MO. nám. Svobodv 47ll4. 160 0l Praha 6. bud' prosďednictvím poštovní služby nebo
osobním doručením.

Přihlášhy Drostřednictvím DoštorŤí služby musi být podány k doručení (u držitele poštovní Iicence)
nejpozději dne 10.6.2015 a současně doručeny oznamovateli nejpozději dne 17.6.2015.

řihláškf, osobně doručované budou přiiímány pglzg dne 11.6.2015 od 10.00 do 11.00 hod.,
v místnosti Informace, u vstupu v budově Ministerstva obrany, nám. Svobody č. 47ll4 v Praze 6.

Přihlrišky nesplňující uvedené požadavky nebudou v dalších náležitostech hodnoceny.

2. pfihláška v českém iazvce musí obsahovat §rto náležitosti:
a) Nezaměnitelné označení předmětu koupě (alespoň jemu odpovídajícím nadpisem a příslušným VS);
b) Nezaměnitelné oznaéení zájemce o koupi

- u fuzické osoby, jež musí být svéprávná, uvést jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, je-li
zájemce ženaťýlvdaná uvést taktéž osobní údaje manžela./manželky, pokud není dán důvod pro
nabytí pouze do,fýlučného vlastnictví zájernce o koupi mimo režim spolďného jmění manželů;

- u právnické osoby uvést údaje o firmě nebo názvu, sídle a identifikačním čísle, o ápisu do
příslušného veřejného rejstříku včetně spisové mačky, o osobě oprár,něné právrrickou osobu
zastupovat a způsobu podepisování. Tyto údaje případně doložit kopií qípisu z obchodního nebo
jiného rejsříku nebo doloát kopii zakládaci listiny, lCeni prokazuje vzrrik právnické osoby, nebo
uvést odkaz na zvláštní ákon, kterým právnická osoba vzrrikla;

c) Výši nabídnuté kupní ceny za celý předmět koupě v korunách česlcých číselným a také slovním
vyjádřením (v případě rozdílu, platí slovní rl,jádření nebo jen jediný uvedený způsob) - nabídnuta
kupní cena nesmí být nižší než minimálni kupní cena uvedená u konkrétniho popisu předmětu
koupě;

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

e) Řádně ryplněný a totožně podepsaný formulář .Prohlášení ájemce o koupi", ktery je k dispozici
na intemetových stránkách yŤl,tr,.ps H|§"a!:!}ir-!q:4 a lze jej případně získat na regionálních pracovištích
(viz níže).

3. složení kauce ve výši stanovené u přislušného předmětu koupě:

Kauce musí blýt složena na depozitní účet Mo č. 2030-404881/0710 u České národní banky (dále jen
"účet") nejpozději dne 12.6.2015, a to s uvedením jednak příslušného VS (tj. variabilního s}rrnbolu
uvedeného u pňslušného popisu předmětu koupě) a také specifického symbolu (tj, rodného čísla
u fyzické osoby nebo identifikačního čísla u pnívnické osoby). Složením kauce se rozumí pfipsání její
příslušnó stanovené výše na uvedený účet. Jestliže kauce nebude na účtu připsána ve stanoveném
termínu anebo ve stanovené výši nebo nebudou řádně vyplněny oba symboly a složení kauce přisluŠným
ájemcem o koupi nebude možno zjistit ani zjiných poskytnutých dokladů, má se za to, že ke složení
kauce nedošlo.
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CAST C

Z,e ájemc& o koupi, kteří splní všechny výše uvedené podmínky, bude lybrán vhodný kupec na základě
jediného kritéria _ nejryšší nabídnutó kupní ceny za celý předmět koupě. Výběr vhodného kupce bude
proveden i v případě, že se přihlásí pouze jeden zájemce. Každý ájemce o koupi může podat pouze jednu
přihlášku.

l. V případě, že dva nebo více ájemců o koupi nabídnou shodnou nejvyšší kupní cenu, sdělí jim
oznamovatel bez zbytečného odkladu, že s nimi bude provedeno užší výběrové íizení na zíkladě jejich
další nejlyšší nabídnuté kupní ceny.

2. Kauce složená lybraným vhodným kupcem představuje záIohu na kupní cenu a bude započtena na
úhradu prvni z celkem dvou částí kupní ceny. Druhá část kupní ceny bude splatná po nabytí platnosti
kupní smlouvy (v konkrétních případech podle příslušných ustanovení kupní smlouly) převIížně po
schválení smlouly příslušným ministerstvem, vždy před podáním náwhu na povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3. Kauci uvolní oznamovatel na úče| z tlějž byla kauce poskytnuta, zájemci, který nebyl lybrán jako
vhodný kupec, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy mu bude odesláno omámení o tom, že nebyl vybrián.
Kauce bude ájemci o koupi vrácena ve stejné výši, vjaké byla na depozitní účet MO připsán4 neboť
vklady na depozitnim účtu nejsou úročeny.

4. Platnost smluv, které budou na základě tohoto VŘ uzavírány, je ve stanovených případech (viz příslušný
článek konceptu kupní smlouvy) podmíněna zejména schválením příslušným ministerstvem
(Ministerstvem flrnancí, Ministerstvem kultury nebo Ministerstvem životního prostředi podle § 22 odst. 3

až 5 zák. č.21912000 Sb.).

5. Niizev předměfu koupě vy,jadřuje pouze způsob původního užívání nemovitostí Ministerstvem obrany.
Oztamovatel nezaručuje, že věci, které jsou předmětem koupě, lze i nadále užívat způsobem, ke kterému
byly původně určeny.

6. Zájemce o koupi bere na vědomí, že se v případě nabytí vlastnického pníva k věcem, které jsou
předmětem koupě, vzdává práva z vadného plnění v souladu s § 1916 odst. 2 ákona č.89/2012 Sb.,
občans§ý zíkoník. Toto stwzuje také v -Prohlášení zálemce o koupi". Veškeré případné vady jdou k tži
kupujícího s tím, že náklady na odstranění vad a následků těchto vad nese kupující.

7. Y ámle-li na předmětu koupě nebo jeho části zíkonné předkupní pávo (zejm. vlastnfta stavby nebo
vlastníka pozemku podle § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., občanský ákoník), je předmět koupe nebo jeho
předkupním právem dotčená část v příslušném konceptu kupní smlouly omačena červen;im písmem a
ároveňjsou v konceptu kupní smlouvy upraveny práva a povinnosti lyplývající z předkupního práva.

8- Ozrramovatel upozorňuje kupujícího, že uváděná qiměra pozemků může blit pouze přibližná nebo
zaokrouhlená. Omamovatel není odpovědný za připadný rozlíl mezi skutečnou a uváděnou qýměrou
pozemků.

9. Případné další informace kjednotlivým popisům předměfu koupě, anebo informace k znaleckým
posudkům, získá ájemce o koupi na níže uvedených místně pffslušných kontaktních adresách:

- Regionální pracoviště ONNM Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice,
po předchozím vyádání telefonicky na čísle 973 245 772,973 245 795 nebo 973 245 90O
u předmětů koupě VS 771§424 - 7715O427;

l0. Změnili se podmínky nebo okolnosti, za kterych se oznamovatel rozhodl převést předmět koupě,
popřípadě z jiných závažných důvodů, může podle § 23 odst.l vyhl. č.621200l Sb. VŘ ukončit. O této
skutečnosti omamovatel zúčastněné ájemce o koupi bez zb}tečného odkladu lryrozumí. Ze stejných
důvodů lze ukončit i proces uzavírání kupní smlouvy.

l l. Ozrramovatel každému ájemci o koupi odešle písemné vyrozumění, zda byl lybrán jako vhodný kupec
či nikoliv, a to bez zbytečného odkladu ode dne rozhodnutí Komise pro nakládání s nepotřebným
majetkem MO o realizaci prodeje na základě výsledků VŘ.

12. Vybraný vhodný kupec je povinen:
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a) do 45 dnů ode dne doručení vlrozumění (podle odst. l 1 části C podmínek VŘ) doručit omamovateli

dokumenty prokazuj ící bezdlužnost vhodného kupce vůči sátu, zejména:

- potvrzení finančního úřadu, že nemá daňové nedoplatky;

_ potvrzení České sprály sociátního zabezpeéení, že nemá splatný nedoplatek na pojistném

a na penále na sociální zabezpečení a příspevku na státní politiku zaměstnanosti;

_ potvrzení zdravotní pojištbr.ny, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné

zdravotní pojištění.

V případě, že vhodný kupec je ženatý /vdanál, předloží uvedené doklady také od svého manžela
lmanželkyt, anebo doloží doklad opravňující jej nabý předmět koupě rlo svého výlučného
vlastnictví.

b) uzavřít kupní smloulrr ve mění návrhu kupní smlouvy doručeného ze strany ozrramovatele. Kupní
smlouva je ze strany tludoucího kupujícího uzavřena řádným a platným podoisem nlfuň
smloulT najejích všech stejnopisech (s úředně ověřeným podpisem na dvou lryhotovenich smlouly)
a ie.iím následným doručením v příslušném počtu ryho do 1 měsíce od doručení
návrhu kupní smlouvy ze §trany oznamovatele. Onamovatel přitom doručí lybranému ájemci o
koupi návrh kupní smlouvy (ve mění ve VŘ zveřejněného konceptu kupní smlouly 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. Omamovatel si
lyhrazuje, že se jedná o omamovatelem odvolatelnou nabídku po celou dobu lhůty pro přijetí této

nabídky. Nabídka je ozrramovatelem odvolatelná ze stejných.důvodů jako může oznamovatel ukonČit

zjišťování zájemců o koupi (viz odst. 10 části C podmínek VŘ).

Je-li kupcem osoba, u ktere ákon lyžaduje schválení kupní smlouly zastupitelstvem nebo

zřizovatelem či jinýn příslušným subjektem, prodlužuje se uvedená lhůta l měsíce pro doruČení

příslušného počtu řádně podepsaných lyhotovení kupní smlouly o dobu nezbytně nutnou k tomuto

schválení.

13. V případě, že vhodný kupec:

a) nedoručí oznamovateli vyžadovaná potvrzení v terminu dle odst- 12 písm. a) části C podmínek VŘ,

b) nebo neuz*vře kupní smlouvu dle odst, 12 písm. b) části C podmínek VŘ,
je povinen uhradit omamovateli smluvní pokutu ve qýši složené kauce, která tímto nebude vrácena a
propadá dnem následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty ve prospěch omamovatele. V těchto
případech není omamovatel nadále viuán nabídkou vhodného kupce aje oprávněn předmět koupě movu
zařadit do VŘ na 4iištění ájemců o koupi.

14. V případě, že vybraný vhodný kupec nesplní řádně podmínky stanovené mu v odst. 12 části C podmínek
vŘ (čímž mu vmikne povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši složené kauce 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 nab}tí platnosti kupní smlouvy (v konkrétních případech podle
příslušného ustanovení kupní smlouly - převážrě po schválení smlouly příslušným ministerstvem) a
před podánírn návrhu na povolení vkladu vlastnického pníva do katastru nemovitostí. V tomto smyslu
dojde ze strany oznamovatele k úpravě konceptu, resp. návrhu kupní smlouly (viz odst. l2 písm. b) části
C podmínek VR).

15. Zájemci o koupi nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto VŘ a s následným
uzavíráním kupní smlouvy.

ló, Omamovatel prohlašuje, že s osobními údaji ájemců bude nakládáno v rozsahu nezbytném pro uzavření
smlour1, ve smyslu ák. č. l0l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o zrněně některých ákonů,
ve /nění pozdéjšich předpisů.

17, Zájemci o koupi berou na vědomí, že veškerá práva, povinnosti 
" l1.oly vypllývající z podmínek tohoto

VŘ, popř. těmito podmínkami neupravené" se řídí zák. č.21912000 Sb., o majetku Ceské republiky a
jejím rystupování v právních vztazich, ve znění pozdějších předpisů, částí pátou r,yhtášky Ministerstva
financí č. 621200l Sb. a subsidiámě ák.č.89l20lZ Sb., občans§ zákoník.

l8. Pro usnadnění komunikaceje vhodné, aby zájemce připojil také e-mailové a telefonické spojení.

Tyto informace včetně,fotograíií a konceptů smluv lze získat na
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