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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústi nad Labem

oznámení o vÝběrovém řízení s aukcí

č. Ulo70lTř12018 a jeho podmínkách

na Zjištění záJemce o koupi nemovitého a movitého majetku v katastrálním území
vařnsdorf

Úřad pro zastupování státu v_e věcech majetko\4rch (dále jen ,,Úrad";, 1emuz podle § 11 zákona
č.21912000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejím Vystupování V práVních vzlazích, Ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZMS"), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle
ustanovení § 21 a násl. vyhlášky č.6212001 Sb., o hospodaření organizaĎních složek státu a
státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech zákonných
podmínek,

vyhlašuje dne 29. 8, 20í8

výběrové řízení s aukcí (dále též,,VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky (dále jen ,,prodávaný majetek").

l.
Prodávaný majetek

. parcela č.539 o výměře 251 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
Souóástíje stavba: Varnsdoď, ó. p.2372, rod, dům
Stavba stojí na pozemku p. č,: 539

. parcela č. 540 o výměře 731 m2, zahrada, zemědělský půdnífond

v katastrálním území Varnsdorf, obec Varnsdorf, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a zapsané na LV č. 60000.

Nedílným předmětem prodeje jsou dále movité věci nacházející se v budově ó. p. 2372, stojící na
parcele, p,č. 539 v k. ú. Varnsdorí. Jedná se o rozbité skříně, postele, židle a veškený staný
nábytek a další movité věci umístěné v tomto domě a jeho okolí. Všechny movité věci jsou
značně opotřebované, bez hodnoty.

ll.
Popis prodávaného majetku

Jedná se o pozemky, p,č. 539 a 540, Keré jsou ve funkčním celku, .jehož souóástí je dům č. p.

2372. Další souóásti a příslušenství tvoří vedlejší stavby (zděná kolna) oplocení, plotová vrata a
vrátka, lS - inženýrské sítě a trvalé porosty. Nemovité věci jsou situovány cca 0,8 km od centra
města Vafnsdorf, v zóně rodinných domů. Jedná Se o samostatně stojící rodinný dům. V domě
jsou situovány dvě bytové jednotky 2+1, Dům je podsklepený a má jedno nadzemní podlaží.
Střecha je sklonitá s krytinou z pálených tašek. Okna jsou původní dřevěná dvojitá, v části
rozbitá. Dům je připojený na místní rozvod vody a elektrické energie a kanalizaci do žumpy.
Rozvody V domě jsou nefunkóní. Vytápění pouze kamny na tuhá paliva, která nejsou osazena.
Odhadované stáří domu je cca 80 let. Dům není vyklizený a všechny movité věci mají charakter

@Ďr *



odpadu. Dům není již delší dobu užíván, nikdy v něm nebyly prováděny běžné opravy a
v současné době je ve velmi špatném technickém stavu.
Na prodávaném majetku či v jeho blízkosti se nachází zařízení a.jejich ochranná nebo
bezpečnostní pásma, a to konkrétně:

- energetické zařízenítypu nadzemní síť NN_V majetku ČEZ Distribuce. a.s.
- síť elektronických komunikací spoleónosti Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.
- vodovodní řad do DN 500 a kanalizace nad DN 500 provozovaná spoleóností

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

Prodávaný majetek se nachází v zóné se zanedbatelným nebezpečím Výskytu záplav.

Průkaz energetické náročnosti budovy č.p. 2372 dle zákona ó.406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

'zákon č. 406/2000 Sb,") se nevyžaduje, protože
budova nesplňuje podmínky funkční budovy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. p) zákona é.

40612000 sb., Vzhledem ke Skutečnosti, že v ní chybí napojení na rozvody energií a její vnitřní
rozvody jsou neopravitelně poškozené, nebo zóásti nebo úplně chybí; povinnost průkazu
energetické náročnosti budovy bude dopadat na vlastníka budovy po její provedené rekonstrukci.

1.

lll.
Proh|ídka prodávaného majetku

Prohlídka prodávaného majetku se uskuteční na místě samém, a to:

ve středu 26. 9. 2018 v době od 10:00 do í0:30 hod.

lV.
Vyhlášená minimální kupní cena

Vyhlášená minimální kupní cena prodávaného majetku činí
810.000 Kč

(slovy: osmsetdesettisíckorun českých).

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

Aukce se koná bezprostředně po ukonóení otevírání obálek s nabídkami.

Aukce pfoběhne formou podávání nabjdek, jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabídka kupní
ceny v listinné podobě dosažená ve VR. Minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci
se stanovuje na óástku 10,000 KĎ. Předseda,iící Komise si vyhrazuje právo tuto částku
V průběhu aukce snížit dle vlastní úvahy.

Vl.
Úóastníci výběrového řízení

Úřad nabízí prodávaný majetek k převodu íyzickým a právnickým osobám, Úěastníkem VŘ
mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby. Účastníky tohoto VŘ nemohou být fyzické
osoby uvedené v ustanovení § 18 ZMS1).

1) S majetkem uvedeným V ustanovení § 10 nemůže příslušná organizaĎní složka (§ 11) naložit, s výjimkou prode]e
Ve Veřejné dražbě a prodeje živých zVířat, Ve prospěch

a) soudců a přísedících, siátnich zástupců, příslušn;ků Policie České republiky, znalců, tlumočníkú a notářů, jakož
izaměstnanců soudů, státníl^lo zastupitelství, Policie ceské republiky a notářských kance]áři,

b) celniků a občanskýcl^ zaméstnancj celní správy Česke republiky, ;akoz i Vedoucich a dalších zaméstnancŮ
jiných organizačních složek příslušných hospodařit s majetkem podle ustanovení § 1 1,

c) starostů, záStUpců staro§ty, tajemníků a dalších zaměstnanců příslušných obecních úřadů a obdobně
příslušných úřadů měst a měst§kých částí,

1.

2.
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2. účastníkem VŘ se stává ten, kdo podal úřadu písemnou nabídku, která sPlňuje náleŽitosti

;;;;"r; tímto Oznámením a 
' Podmínkamí ,4iběrovYch . řízení na prodej majetku

iviřŠ""iy"r,'ů-r"o". iJaiá' jé. ,,podmínt<y vŘ";. po'dmínky vŘ,isou nedí|nou souóástí tohoto

oznámení.

Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku,

podáním nabídky úóastník vŘ akceptuje podmínky vŘ a skutečnosti uvedené v popisu

prodáVaného majetku.

3.

4,

1.

1.

2, Kauce musí být připsána
s nabídkami.

na účet Úřadu nejpozději ve lhůtě pro podání obálek

Vll.
Podání nabídky a doručení obálek s nabídkami

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

aJiesata 1Úráau; a která musí být opatřena zřetelným nápisem:

,,Výběrové řízení s aukcí č. U/o7o/Tř/20,18 - NEoTEVÍRAT!!!"

obálka s nabídkou musí být úřadu doručena do10. 10,2018, do 9:00 hod, včetně (dále jen

lrn"t" p. p"aá"ioral"t 
" 

n"uiot 
"mi,,). 

Za okamžik,doručení obálky s nabídkou je be.z ohledu

;;;,i;;í6;óení považováno skuiečné převzetí obálky s nabídkou podatelnou Uřadu na

adrese:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Usti nad Labem
Mírové náměstí 3'l 29/36
400 01 Ústí nad Labem

obálku s nabídkou lze doručit osobně, pfostřednictvím džitele poštovní licence. (dále j,en

,"";;iou"i, kurýrní službou n"to iinri, veřejným přepravcem, Za včasné podáni obálky

Š""llJtótl oápovídá ueastnin- piipaané záržení 
,doiučení 

obálky s nabídkou. zavině,né

DoŠtou.kunirnísluŽboučij,nýmverejnýmpřepravcemjdektÍŽiúčastnika.Nabídkynelze
áář"řit 

"".tá, 
datove scnráňký: na nabídky takto podané nebude brán zřetel,

Vlll.
složení kauce

Podmínkou účasti ve VŘ je složení óástky na úhradu části kupní ceny, kterou účastník

Vil;;i;; řšáiůr"á, toaí,.iu" *uu"u,,l, vé výši 8í.00o Kó_ Kauci lze složit bezhotovostním

převodem, složením rrotovosii v bance 
,nebo 

zasláním poštovní poukázkou, a to na úóet

č.6015_8124,11/07í0 veoený u érla, variabilní symbol 490180070. Jako specifický

svmbol uvede fvzická osoba áatum narození ve formátu. DDMMRRRR a právnická osoba

Ši! iČÓ. Xár"i ieni mozne složit v hotovosti do pokladny úřadu,

3, v případě opožděného připsání kauce na účet úřadu nebude nabídka do vŘ zahrnuta. kauci- 
i" 

-"ůt"e iáJát v oostáteerrem časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních

irr"""Jt veásné připsání kauce na účet úřadu a _uvedení variabilního a specifického symbolu

i" iňiari.e. tuaiu je oopouÉánoití úóastníka VŘ. případné zdržení připsání kauce na účet

Úradu jde k tíži účastníka VR.

lakóž i osob ilm blízkÝcn pokuo se osoby Uvedené pod oismeny a) až c) V jednollivých připadech podilelv

i" 
"i"""Jň 

..i""I*l;cíJÁ s nabytim taXovéhó majetku státem a ,,]a hospodaieni s nim,

ll,/o.



1.

1.

x.
Výběr kupujícího

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

Platnost kupní smlouvy uzavřené s vybraným kupujícím je podmíněna schválení
Ministerstvem financí podle § 22 ZMs. Neudělí-li příslušné mjnisterstvo schvalovací doloŽku,
k převodu prodávaného majetku nedojde a VR tím končí.

xl.
Kontaktní údaie

Další informace o prodávaném majetku, bližší informace o povinném obsahu nabídky,
podmínkách VŘ a složení kauce jsou k dispozici na webu Uřadu www.nabídkamaietku.cz. Pokud
bude mít třetí osoba k VŘ dotaz, zašle jej písemně poštou nebo elektronicky na níže uvedenou
kontaktní adresu. Úřad v písemné podobě zodpoví dotaz do 3 pracovních dnů, Dotaz i reakci
Úřad zveřejní v záložce k prodávanému majetku. Dotazy lze zasílat do 3 pracovních dnů před

ukončením lhůty pro podání obálek s nabídkami, dotazy doručené po této lhůtě nemusí být
Úřadem zodpovězeny.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemni pracoviště Usti nad Labem
odbor Hospodaření s majetkem státu
Mírové náměstí 3129/36
400 01 Ústí nad Labem

na telefonním óísle 416 921 532 Vladimíra Tříletá
nebo4'l6 921 529lng. Klára Patyková
e-mail: Vladimira,trileta@uzsvm.cz, klara.Datvkova@uzsvm.cz,

Na webu Úřadu se lze registrovat k zasílání dalších nabídek prodeje majetku:
https://WWW. nabidkamaietku.czlHome/subscribe.

xll.
závěrečná 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. Zrušení VŘ se nepovažuje
za;ednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a úóastník VŘ nemá právo na náhradu
škody Ve smyslu ustanovení § 

,l729 odst. 2 citovaného zákona.

2. Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem,
kteným vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, vóetně lhůt,

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

lx,
prezence účastníků a otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. 10. 2018 v 9:30 hod. na Územním
pracovišti, Mirové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem, v mistnosti č. 529 (5. patro).

Prezence úóastníků začíná v 9:00 hod. a končí v 9:30 hod.
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4. Všechny dokumenty, odesílané úřadem dle tohoto oznámení, budou zasílány poštou

doporuóeně s dodej-kou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce,

ná[á u prip"ac elektronického doručování prostřednictvím datových schránek na elektronické

adresv uvedené v nabídce. v případě, že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních

.luz"Ú ura."ny úřadu 1ako nódoručené, považuje se za den doručení takové zásilky třetí

órá"áu"i den'po odeólání. Doruóení do datové schránky se řídí ustanoveními zákona

b. eoozooa Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů.

Ústí nad Labem dne 16. 8, 2018

lng. Karel Pekárek v.r.

Ředitel OHMS Územního pracoviště
ústí nad Labem

Přílohy

. podmínky výběrových řizení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem

. lnformacá pio úeaŠtnit<y výUěrového řízení a veřejnosti k průběhu aukce,

. Nabídka a prohlášení úóastníka výběrového řízení _ fyzické a právnické osoby.

. Návrh kupní smlouvy.

Vyvúšún.dn., _29' 
08' 2:1!

Seimúto dne,


