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2654/U/2018-HMSU
č.j.: UzsVM/U/2098/20,1 8-HMsU

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
uzemní prucwisrě Usti n

oznámení o výběrovém řízení s aukcí

čís. U/011/Kosi 20'l8 a ieho podmínkách

na zjištění zájemce o koupi nemovitého a movitého majetku v katastrálním území varnsdorf

úřad pro zastupování státu ve věcech majetkov,ých (dále jen 
'úřad";, 

jemuž podle 
,§ 9 zákona

e. ilrjnooo Sb., o majetku české republiŘy a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění

ňoiaěiši.i, preo'pisr:r 1óate ;en ,,ZMS-), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle

lstanóveni § zt' a nast. vyhlasxy č.6212001 sb., o hospodaření organizaěních. složek státu a

itátních orgánizací s majetŘem st-átu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech zákonných
podmínek,

vyhlašuje dne 23. února 20{8

výběrové řízenís aukcí (dále též,,VŘ") na prodej dále uvedeného ma,ietku ve vlastnictví české
republiky (dále jen ,,prodávaný ma,ietek"),

l.
Prodávaný majetek

. pozemková parce|a č.4699/2 o výměře 482 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

v k.ú. Varnsdorf, obec Varnsdoď, vedené u Katastrálního úřadu pro ústecký kraj, Katastrální

pracoviště Rumburk a zapsané na LV ó, 60000.

ll.
Popis prodávaného majetku

Nemovitost se nachází v zastavěné části města Varnsdorf a tvoří z hlediska VYuŽití Územní celek

se iousedním pozemkem p.č. 4699/1 ve vlastnictví města Varnsdorf, na nqž navazují pozemky,

na ktených jsou umístěny ioukromé garáže. pozemek tvoří zatravněnou plochu mezi pozemkem

o.č. +siz ikomunikace bhmelařská, ve vlastnictvi města) a drážním tělesem na pozemku p.ó,

§zlsla * vlástnictví čR - Správa železniční cesty s.o, Na pozemku p.č. 4699/2 se nachází síť

óiepronických komunikací společnosti 02 Czech Republic a,s. (v současné době.pod názvem

CET;N), dáb zařízení provozovaná spoleĎnosti SčVK, a.s., a jejich ochranná nebo bezpeónostní
pásma, konkrétně se jedná o kanaiizační stoky do DN 600 a vodovodní řad do DN 100 a

labelová trasa napájeciho kabelu pro přejezd a d;lkový kabel V majetku sŽDC,

lll,
Prohlídka prodávaného majetku

Prohlídka prodáVaného majetku se neuskuteóní, majetek je Volně přístupný,
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lV.
Vyhlášená minimální kupní cena

Vyhlášená minimální kupní cena nemovité Věci činí 25.600,- Kč (slovy: Dvacetpěttisícšestset
korun českých).

V.
Aukce a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci

Aukce se koná bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami,

Aukce proběhne formou podávání nabídek, jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabídka kupní

c"ný v il"tinne podobě dósažená veVŘ. Minimální příhoz ke zvýšení kupní_ceny pro_aukci

se štanovule na částku 1.ooo,_ Kč. předsedající Komise si vyhrazuje právo tuto óástku

v průběhu aukce snížit dle vlastní úvahy.

Vl,
Účastníci výběrového řízení

úřad nabízí prodávaný majetek k převodu fyzickým a práVnickým osobám. účastníkem
VŘ řízení mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby.

účastníkem VŘ se stává ten, kdo podal úřadu písemnou nabídku, Kerá splňuje náležitosti

stanovené tímto oznámením a podmínkami_ výběrových říz_ení na prodej ma,ietku

"vnás""""y"ň 
úřaáem (dále jen ,,podmínky VŘ"). podmínky VŘ 1sou nedílnou součástí

tohoto oznámení.

Každý z úóastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.

Podáním nabídky úĎastník VŘ akceptuje podmínky VŘ a skuteónosti uvedené V popisu

prodávaného majetku.

Vll.
Podání nabídky a doručení obálek s nabídkami

Nabídka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno označení

adresáta (Úřadu) a která musí být opatřena zřetelným nápisem:

,,Výběrové řízení s aukcí čís, U/o1ílKos/2o18 - NEoTEVÍRAT !l!"

obálka s nabídkou musí být úřadu doručena do čtvrtka 22.3.2018, do 9:00 hod. Včetně

(dále jen ,,|hůta pro podání obálek s nabídkami"). za okamžik doručení obálky s nabídkou je

ň", oňl"au na způsob doručení považováno skuteóné převzetí obálky s nabídkou podatelnou

úřadu na adrese:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ustí nad Labem
Mířové náměstí 36
400 01 Ústí nad Labem

obálku s nabídkou lze doručit osobně; prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen

,,poštou,,), kuný,rní službou nebo jiným Veřelným přepravcem. Za včasné podání obálky
§ nabíořóu oópovídá účastník. případné zdržení doruóení obálky s nabídkou, zaviněné
poštou, kunýrni službou či jiným veřejným přepravcem jde k tíži účastníka. Nabídky nelze

boručit cestóu datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán zřetel,

c.
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Vlll.
složení kauce

Podmínkou účasti ve VŘ je složení Ďástky na úhradu části kupní ceny, kterou účastník
VŘ složil na úóet Úraau 1dále jen ,,kauce"), ve rnýši 2.560,- Kč, Kauci lze složit
bezhotovostním převodem, složením hotovosti v bance něbo zasláním poštovní poukázkou, a
to na účet č, 6015-81244'11/0710 vedený u ČNB, variabilní symbol 490í80011. Jako
specifický symbot uvede fyzická osoba datum narození ve íormátu DDMMRRRR a práVnická
osoba své lČO, Kauci neni možné složit v hotovosti do pokladny Úřadu.

Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději 22, 3, 2018 v 9:00 hod.

V případě opožděného připsáni kauce na úěet Úřadu nebude nabidka do VŘ zahrnuta, Kauci
je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních
převodů; včasné připsání kauce na účet Uřadu a uvedení variabilního a specifického symbolu
ve správném tvaru je odpovědností účastníka VŘ. Případné zdržení připsání kauce na účet
Úradu ioe k tíži účastníka VŘ,

lx.
prezence účastníků a otevírání obálek s nabídkami

1, otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ve čtvrtek 22. g.2018 v 9:30 hod, na Územním
pťacovišti Ústí nad Labem, v místnosti č. 523.

a konóí v 9:30 hod. na Uzemním pracovišti

x.

1.

Výběr kupujícího

Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovu1e uýše nabízené kupní ceny, Výběr
kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden účastník VR.

Platnost kupní sm|ouvy uzavřené s vybraným kupujícím je podmíněna schválení
Ministerstvem financí podle § 22 ZMS. Neudělí-li příslušné ministerstvo schvalovací doloŽku,
k převodu prodávaného majetku nedojde a VR tím konóí.

xl,
Kontaktní údaje

Další informace o prodávaném majetku, bližší informace o povinném obsahu nabídky,
podmínkách VŘ a složení kauce jsou k dispozici na webu Úřadu vwvw.uzsvm.cz. a to v sekci
,,Nabídka majetku". Pokud bude mít třetí osoba k VR dotaz, zašle jej písemně poštou nebo
elektronicky ňa níže uvedenou kontaktní adresu, Úřad v písemné podobě zodpoví dotaz do 3
pracovních dnů. Dotaz i reakci Úřad zveřqní v záložce k prodávanému majetku, Dolazy lze
zasílat do 3 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání obálek s nabídkami, dotazy
doručené po této lhůtě nemusí být Uřadem zodpovězeny.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemní pracoviště Ustí nad Labem
Mkové náměstí 36
400 01 Ústí nad Labem
Alena kostovičová
íel. 416 921 525
e-mail: alena,kostovicova@uzsvm.cz

Prezence úóastníků začíná v 9;00 hod.
nad Labem, v místnosti č. 523,

Ustí
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Na webu Úřadu se lze registrovat k zasílání dalších nabídek prodeje majetku:
www.nabidkamaietku.cz

xll.
závérečná ustanovení

1. Úřad si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené
náVrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze sVé strany, Z_rušení VR se nepovažuje
za ied;ání ve smyslu usianovení § 1729 odst. 1 NoZ a úóastník VŘ nemá práVo na náhradu
škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst, 2 citovaného zákóna,

2. Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek Úřad uveřejní ste.iným způsobem,
ktenim vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt,

3. Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu náktadů spojených s účastí ve VŘ.

4. Všechny dokumenty, odesílané Úřadem dle tohoto oznámení, budou zasílány poštou
doporučeně s dodejkou do Vlastních rukou na adresy pro doruĎování uvedené v nabídce,
nebo V případě elektronického doručoVání prostřednictvím datových schránek na elektronické
adresy uvedené V nabídce. V případě, že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních
stužeb vráceny Úřadujako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky třetí
pracovní den po odeslání. Doručení do datové schránky se řídí ustanoveními zákona
ó. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů.

V Ústí nad Labem dne 19. 2, 2018

lng. Karel Pekárék v.r.
ředitel odboru Hospodaření S ma,ietkem státu

pracoviště Ustí nad Labem

Přílohy:

. podmínky výběrových řízeni na prodej ma.jetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování sátu
ve věcech majetko\^r,ch.

. lnformace pro účastníky výběrového řízení a veřejnosti k průběhu aukce.

. Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízeni,íyzické a právnické osoby.

. Návrh kupní sm|ouw UZSV|\4/U/2098/2018-HMSU

? 3, í]2, ?018
Vyyěeno dne, '


