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Uřad pro zastupovánístátu ve věcech majetkových
UzemnípracovištěHradecKrálové,Horova180
pracoviště
Pardubice
odborod|oučené

ozNÁMENí
o výběrovém řízeníčís|oHPUl251l2011- 5. kolo a jehopodmínkách
zájemceo koupimajetkuv katastrá|ním
Územía obciČepí,okresPardubice'
na zjištění
jemuŽpod|e$ 9 zákona
(dá|ejen ,,Úřad..),
státu ve věcech majetkových
Úřad pro zastupování
v právníchvztazích,ve znění
č.21912000
Sb., o majetkuČeskérepub|ikya jejímvystupování
předpisů(dálejen ,,ZsM.,),
přís|uší
pozdějších
hospodařits níŽeuvedenýmmajetkem,pod|e
č.6212001
Sb., o hospodaření
organizačních
s|oŽekstátua státních
ust.$ 21 a nás|.vyh|ášky
předpisů,po sp|něnívŠechzákonných
organizacís majetkemstátu, ve znění pozdějších
podmínek'
v y hlašuj edne 19. 12.2011
výběrové
řizení(dá|etéŽ,,VŘ")na prodejdá|euvedeného
majetkuve v|astnictví
Českérepub|iky.
Čl't
Prodávanýmajetek
pozemky:
o stavebníparcelaparcelníěís|o75,výměra400 m2,zastavěnáp|ochaa nádvoří,
. parcelaparcelníčíslo3í6, výměra303 m2,zahrada,ZPF,
. parcelaparce|ní
číslo323,výměra2.421m2,zahrada,
ZPF,
. parcelaparce|ní
číslo331,výměra383 m2,zah
rada,ZPF,
budova:
. důmč.p. 67 na stavební
parce|eparce|níčÍs|o
75, bydlení,
(tj.trva|ýmiporosty)a s přís|ušenstvím
se vŠemi
součástmi
(tj.přízemní
zděnougaráŽi,zděnou
kolnou,studnou)a venkovnímiúpravami(op|ocením
předzahrádky,zpevněnoup|ochou,
pi|ířem
k|epad|em,
HUP,vodárnou).
Majetekje zapsanýna |istuvlastnictví
čís|o
60000pro katastrá|ní
územía obec Čepív katastru
nemovitostí
vedenémKatastrá|ním
úřadempro Pardubickýkraj, Katastrá|ním
pracoviŠtěm
Pardubice.

Čl.z

Popis předmětnéhomajetku
objekt byd|ení
č.p.67 nacházející
se vČepí,by| postavenko|emroku 1950 jako částečně
podsk|epený
objektse stavebněneupraveným
půdním
prostorem
pod sed|ovoustřechou(hlavní
částstavby).Zadnípřístavbamá střechupu|tovou.
Domekje bez fasády' Před domemje malá
předzahrádka..
Přístupje z u|icep|otovými
vrátkypo chodníku
z betonové
d|aŽby.Ve dvoiníčásti
se nacházejívedlejšístavby:
garáž,
ko|na,
studna,da|Šívenkovní
úpravy
a porosty.
V doměje kuchyňa dva pokojes přís|ušenstvím,
z chodbyje přístupná
půdaa sk|ep'Napojení
na inŽ.sítě- vodovod(studna,v|astní
- veřejnýřád, e|ektroinsta|ace
vodárna),kana|izace
_

je loká|niplynovéa |oká|nína tuhá pa|iva'
Vytápění
řád.
veřejný
p|yn
světe|nátřifázová,
neníosazen.
je e|ekirický
b|eskovod
boj|er,
il;i#rÚý
-pi,ň
je zanedbaná.
jehoúdrŽba
Jooďuziúan,
."'i v dňešní

č l .e

kupnícena
Minimá|ní
Kč
1.í70.000,.
českých).
(slovy:Jeden milionjednosto sedmdesáttisíckorun

+
Čt.

Účastnícivýběrovéhořízení
VŘ
fyzickýma, právnickÝmryob11. Účastníkem
předmětnýmaje.!9[]<'nřevodu
a) Úřao nabízí
osoby.
právnické
nebo
út<onům
r<
mohoubýtfyzickéo.oóv 'tá'ší18 Ěi;p{]sooi.iá óravniň písemnounabídkud|e čl.7 tohoto
VR se staůaten, kdo ňďor"ii "vh|ášovate|i
b) Účastníkem
bez výhrad.
podmínek
oznámení, to ," přáápokladusplněníostatnich
"
ÝŘ *tz" do VŘ podatpouzejednunabídku.
ř"zJli z uéastni[.:'
"l

čt.s

jměnímanŽe|ů
Společné
do svéhový|uÓného
nabídkua hod|ákupnísmlouvounabýtmajetek
Podává-lijedenz manŽe|ů
některýz těchtodokladů:
musíke svJňánio"" přiložit
v|astnictví,
ktery
jehoověřenýmpodpisem,Že manŽe|,
manŽelaopatřené
druhého
prohlášení
a) písemné
jměnÍ
společného
kterénejsousoučástí
podávánabidku,uhradíkupnícenuz prostředků,
manŽe|ů;
jměnímanže|Ů;
b) notářskýzápis o zÚŽeníspo|ečného
jměnímanŽe|ů;
spo|ečného
rozsudeko zrušení
c) pravomocný
d)sm|ouvupodleustanovenís143a)odst'3občanskéhozákoníku.

Č ls.

Proh|ídkamajetku
dom|uvy
na místěsamémna zák|aděosobnínebo te|efonické
majetkuse uskuteční
Proh|ídka
termín
urien
dohodě
po
více,bude vzájemné
čísle467oo27a9. Budá-|i_záiemct
na te|efonním
prohlídky.
hromadné

z
Čt.

VŘ a s|oženíkauce
účastníkem
Povinný obsah nabídkyučiněné
tytoúdaje:
písemněa musívníbýtobsaženy
musíbýtučiněna
Nabídka
pobytu,závazná adresa
rodnéÓíslo,adresatrva|ého
a) U fvzickÝchosob jménoa' příjmení,
osób přesnýnázev,síd|o,lČ,závaznáadresapro doručování
u právnickýgh
pro doručování;
a osobaoprávněnák jednání.
fax,e-mai|).
dále mohounepovinněuvéstdalšíúdaje(telefon,
Uchazeči
v případě
i s|ovněv Kč,přičemŽ
číselně
b) Nabízenávýšekupníceny,kterámusíbýt uved-ena
která
Nabídka,
hodnota.
rozdí|u
. mezi číselnoua s|ovni hodnoioumá přednostslovní
tohoto
3
čl.
v
kupnícena uvedená
minimální
neŽ je vyh|ášená
obsahujenizsi ňáoioku,oznámení,nebudedo VR zahrnuta'

výběrovéhořízení,'(vzor - viz pří|oha)vcetně souh|asuse zde
účastníka
c), ,,Prohlášení
VŘ
JvedenýmipodmínkamiVŘ' Toto Prohlášenímusí být podepsáno účastníkem
v
sou|adu
rejstříku
v
obdobném
právnických
rejstříku
nebo
(u
osobse zápisemv obchodním
s tímtozápisem)úředněověřenÝmpodpisem.
dle č|.12 tohoto
adresevyh|ašovatele
na kontaktní
obdrŽíúčastník
Vzor tohotoProh|ášení
oznámenía je téŽk dispozicina webovýchstránkáchu informaceo prodejipředmětného
majetku.
(originá|
neboověřenákopie
rejstříku
s výp|sem
z obchodního
osob pří|oha
d) U právnických
do|oŽí
rejstříku,
do obchodního
u právnické
osoby,kteráse nezapisuje
ne starší
tříměsíců),
v němŽ zapsánaje,
rejstříku,
tato osoba p|atnývýpis z jinéhozákonemstanoveného
osoby,
písemnou
vznikprávnické
případně
|istinu,
kteráprokazuje
smlouvunebozak|ádací
zákon,kterým
neboodkazna zv|áštní
změnytěchtoúdajŮ'
a případné
způsobpodepisování
právnickáosobavzniká'
jazycea podepsánaÚčastníkem
VŘ (u právnických
v českém
e) Nabídkamusíbýt před|oŽena
reistříku).
reistříku
nebov obdobném
osobv souladuse zápisemv obchodním
kauce,která nebudevrácenaa propadástátu
Nabídkamusíobsahovatdok|ado s|oŽení
kupnísm|ouvua v případě,
VŘ vyh|ášený
vítězemnepodepíše
v případě,Že účastník
Kč
vítězem
neuhradí
řádněa včaskupnícenu.Kaucive výši117.000,Že účastník
VR vyh|ášený
j e n u tnos |o Ž itna účet
var
iabi|ní
508
1
1
0
251,
ČNB,
symbo|
č. 6 0 1 5 -7126511to710
vedenýu
přede
poslední
pracovní
dnem
den
Kauce musíbýt připsánana přís|ušný
účet
nejpozději
v č|.9 odst'b)'
otevírání
obá|ekuvedeným
údajeo účtu,
na kterýbudevrácenakauce'
s) Nabídkamusíobsahovatnezbytné
Do posuzovánínabídekpodanýchdo VR nebudezahrnutanabídka,která by|a před|oŽena
po |hůtěstanovenév č|.9 tohotooznámení,nebo nesplňujeněkterouz da|ších
závazných
podmínek
pod|etohotooznámení.
Gl.8
Podmínkypřevodu majetku
jsou uvedeny,kromětohotooznámení,v textukupnísm|ouvy,
převodumajetku
Podmínky
která
je jeho pří|ohou.ÚčastníkVŘ vyjadřujesvůj souh|ass kupní sm|ouvouv podepsaném
je pcvinnou
účastníka
výběrového
řízení..,
které
scučástí
,,Proh|ášení
;ehonabídky.
č l .g
Předánínabídek
a) Nabídky
budoupřijímány
od í9. 12.2011do 30.,|.2012do 15.00hodinvčetně,
bez oh|edu
na zpŮsobdoručení.
po tomtotermínu
Na nabídkypřijaté
nebudebránzřete|.PoŽadovaný
způsobdoručení
nabídkyje osobně nebo poštouv zalepenéobá|ceoznačené
v levém
horním
rohunápisem:
řízeníč.HPU/251|20115. kolo NEOTEVíRAT!!!..
,,Výběrové
Nabídkyzasílejtena adresupro doručení
nabídek:
U.řadpro zastupovánístátu ve věcechmajetkových
UzemnípracovištěHradec Králové
odbor odloučenépracovištěPardubice
Jiráskova 20
532 02 Pardubice
b) otevírání
obá|ekse můŽezúčastnit
prokáŽe,
každý,kdo
Že poda|nabídku
(v přÍpadě
nabídky
podanéprávnickouosoboupak ten, kdo má oprávněníza ni jednat).otevírání
obálek
s e u s kut eční
1 . 2 . 2 0 1 2 v 1 0 '0 0hod' na od|oučeném
pr acovišti
P ar dubice,
Jir áskova2 0 .
53202 Pardubice,v zasedacímístnosti
č.dveří403.

č t t. o

Výběr kupujícího
se stanovujevýše nabízenékupníceny.
pro výběr kupujícího
a), Jako jedinékritérium
obálek
kupnícenou komisepro otevírání
zájemcůvyberenabídkusnejvyšší
zpřih|ášených
odprodej
na
návrh
vzejde
komise
této
pracoviště.
Zjednání
jmenovaná.řediteíem
územního
podmínek'
kupnícenu,při sp|něnívšecho.statních
majetkuzájemci,kterýnabídnenejvyšší
komise
provede
uvedená
cenu,
stejnounejvyšší
PoŘuddva-nebóvícázájemcůnabídnou
cena
kupní
VŘ pouzes těmitozájemci.Minimá|nÍ
kupceuŽší
vy-oěru
konečného
za účelem
předloŽí
nabídky.Zájemci
v tomtouŽšímvŘ ouoéstanovenave výšipředchozínejvyšší
novounabídku.
termínu
ve stanoveném
dnŮ od data
vŘ oo 7 pracovních
b)
' VýsledekVŘ oude písemněoznámenvšemúčastníkům
podpisu.
k
sm|ouvu
kupní
zároveň
VítězVŘ obdrŽí
obá|ek.
oievírání
je kauce vrácena bez prodlenípo oznámení
VŘ, kteřív něm nezvítězi|i,
c) Účastníkům
obá|ek.
dnůodedne otevírání
do 10 pracovních
VŘ, nejpozdějivšak
výs|edků

cl.11

a kupujícího
Povinnosti vyhlašovateIe
kupnísmlouvy,z toho1 vyhotovení
povinenp|atněpodepsatvšechnavyhotovení
a) Kupujícíje
ve |hůtě
pracovištěvyhlašovatele
je
přís|ušné
na
s Úředně ověřenýmpodpisem,a doručit
do 30 dnůod jejichdoručení.
smlouvypodepsaných
všechvyhotovení
dnůod doručení
do 30 ka|endářních
b) Nejpozději
uchazeiemzajistíÚřao poopissm|ouvyze svéstrany.
výši,a to ve lhůtě
kupnícenuV p|né
nabídnutou
vyhlaŠovate|i
dá|epovinenzap|atit
c) Kupujícíje
kupníceny.
zap|acení
k
výzvy
doručení
dne
běŽí
ode
ve sm|ouvě.Tato |hůta
stanovené
je
vyhlašovate|e'
připsána
účet
na
Kupnícenase povaŽujezazap|acenoudnem,kdy
úřaduvŠechna
d), Poté,co bude ce|á kupnícena uhrazena,předá Úrao katastrá|nímu
povo|ení
vkladu
v|astnického
nazahájenířízen1o
kupnísmlouvyspo|us návrhem
vyhotovení
předmětu
předání
kupní
fyzické
abez odk|adubudezajištěno
piáu" do katastrunemovitostí
smlouvy.
uvedenýchpod písm.a) a c)
ze svýchpovinností
kteroukoli
nesp|ní
Že kupující
e) V případě,
nebo pokuddá kupující
přiměřené
Úřadem
stanovené
|hůtě
ani u-dodatečné
tohotoč|ánku
prodávající
v souladu
pokud
jasně najevo,že kupnísmlouvu nemínípodepsatnebo
můŽebýtvyzvánk jednání
odstoupí,
od sm|ouvy
zákoníku
i ustanovením
$ 517 občanského
kupnícena neníniŽší
místě,pokudjímnabídnutá
na da|ším
VŘ, kterýse umísti|
účastník
prvním
pořadí.
v
účastníkem
nabídnuté
neŽ90 % ceny

čl.tz

Závěrečnáustanovení
všechny
Vyh|ašovatel
si vyhrazujeprávo VŘ zrušitbez udánídůvodua dá|e odmítnout
ze svéstrany.
před|oŽené
návrhy,aIo aŽ do dobypodpisukupnísm|ouvy
ve VŘ.
s Účastí
spojených
nárokna náhradunákladů
VŘ nemají
b) Účastníci
účastníkům
Úřademd|etohotooznámení,budouzasí|ány
doručované
c) Všechnypísemnosti,
rukouna adresypro doručování
s dodejkoudo v|astních
VŘ poštovní
s|uŽboudoporučeně
pokudsi je účastník
Že tytopísemnosti
osobně.V případě,
v nabídce,
nepřevezme
uvedené
jako
poštovní
s|uŽbyvrácenyvyh|ašovate|i nedoruiené'povaŽujese
budouprovozovate|em
na dodacípoště.
za den doručenítakové
zási|kyden,kdyby|azási|kau|oŽena

a)

Případnéda|šíinformace o nabízenémmajetku,,,Proh!ášení
Účastníkavýběrovéhořízení,'
d|ečl.7 tohotooznámení,vzor,,NabÍdky
na koupimajetku,,
a typovákupnísmiouvase bezp|atně
poskytnouosobám,kteréprojevízď1em,při osobnínávštěvěna kontaktní
adrese:
Úřaa pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor odlo učenépracovištěPardubice
Jiráskova 20
532 02 Pardubice
telefonní číslo:467 002 749
paní Stanislava Zdarsová
e-mai I: s:tani sl atta.z d,ars qva@ u zsvm.cz
V HradciKrá|ové
dne:

B.rz, Lť

^s

|nd,ýáve|Bradík.
ředite|uzemýoracoviště HradecKrá|ové

Vyvěšeno
dne:

/?

. ,,a , -=
obecníriraačnpÍ
13332 Čepí?9

Sejmutodne:

i

I

Geská repub|ika- Uřad pro zastupovánístátu ve věcech majetkov'ých
Uzemní pracoviště Hradec KráIové,Horova í80' 502 06 Hradec Králové

pracoviště
Pardubice
odborod|oučené
oznamujevyh|ášení

rnýběrového
řízeníč. HPU/25112011. 5. kolo
na zjištění
zdjemceo koupimajetkustátu,a to:
pozemky:
o stavebníparcelaparcetníčíslo75,rnýměra
400 m2,zastavěnáplochaa nádvoří,
. parcetaparceIníěíslo316,výměra303 m2,zahrada,ZPF,
o parcelaparcelníěíslo323,rnýměra
2421m2,zahrada,
ZPF,
. parcelaparceIníčíslo331,výměra383 m2,zah
rada,ZPF,
budovy:
. důmčp.67 na stavební
parceleparce|níčís|o
75,
porosty)a s přís|uŠenstvím
(tj.trva|ými
(tj.přízemní
se všemisoučástmi
zděnougaráŽí,zděnoukolnou,
pi|ířem
předzahrádky,
studnou)a venkovními
Úpravami(tj'op|ocením
zpevněnouplochou,k|epad|em,
jsou zapsanéna |istuv|astnictví
HUP, vodárnou),v obci a v katastrá|ním
čís|o
ÚzemíCepí'Nemovitosti
pracoviště
60000u Katastrá|ního
kraj,Katastrá|ní
Pardubice.
Úřadupro Pardubický

Proh|ídka
majetkuse v případězdjmuuskuteční
na místěsamémv doběvyh|ášeníVŘ,
tj.od 19.12.2011
při
podání
(přu.em
do 30.1.2012včetně
nabídek osobním
do í5:00hodin),na zák|aděosobnínebote|.
dom|uvy
s pracovnicemi
UZSVM - oP Pardubicena te|.čís|e
467002749.
Minimálníkupnícena člní1.170'000'.
Kč
Podrobnostio nabízenémmajetku, podmínkyvýběrovéhoÍízení,formu|ář ,,Prohlášení
Účastníka
výběrového
řízenÍ',vzor,,Nabídky
na koupimajetku,,
a typovoukupnísmlouvuobdrŽízájemciosobně na
odloučenémpracovištiPardubice,Jiráskova20, 532 02 Pardubice,nebo na webovýchstránkách
- sekce Prodejmajetku.
w\ry\/.uzsvm.cz
BliŽší informace budou podány
stanis!ava.zdarsova@uzsvm.
cz

VyvěŠeno:
,/1

,/e ,zr

Sejmuto:
q}Ěri*cn.í
*ilaa ČnpÍ
5 3 3 : ] 2Č e p í 7 9

na

te|.č. 467002749 příp. e.mai|ové adrese:

