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s majetkem

vyvěšení dokumentů k výběrovému řízení na úřední desce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž
vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení Č. BKM/7/2014 na zjištění zájemce o koupi nemovité věci
v katastrálním území Všetuly, obec Holešov, a to spoluvlastnického podílu id. 2/3 pozemku
parcela Č. 70 o výměře 156 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba
Všetuly, č.p. 127, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. 70.
Dovolujeme si Vás zdvořile požádat o vyvěšení přiložených listin dne 1. 4. 2014 na úřední desku
Vašeho úřadu. Doba vyvěšení je od 1. 4. do 24. 4. 2014. Současně Vás žádáme o vyznačení
data vyvěšení i snětí z úřední desky na "Oznámení" a vrácení zpět všech listin na adresu
odboru Odloučeného pracoviště Kroměříž.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
{'ŘADPROZASn1'OV.~ S!~Tl

H vtCECH ~L\JETKOYYCH
Územni praco\'lšlě Brno
Odbor odIouéene pracoviště ~oměříž
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JUDr. PhDr. An nín Komenda, Ph.D.
ředitel odboru Odlo čené pracoviště Kroměříž

Přílohy:
oznámení o vyhlášení výběrového řízení
návrh kupní smlouvy
prohlášení účastníka VŘ
výpis z LV Č. 1705 pro k. ú. Všetuly
fotodokumentace

Rozdělovník:
Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Obec Rymice, Rymice 4, 769 01 Rymice
Obec Třebětice, Třebětice 11, 380 01 Třebětice
www.uzsvm.cz

tel.: +420573312201
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno

OZNÁMENí
o výběrovém řízení čís. BKM/7/2014 a jeho podmínkách
na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Všetuly
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jemuž podle § 11 zákona Č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "ZMSU), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ust. § 21
a násl. vyhlášky Ministerstva financí Č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech
zákonných podmínek,
vyhlašuje dne 1. dubna 2014
1. kolo výběrového
České republiky.

řízení (dále též "VŘU) na prodej dále uvedeného

majetku ve vlastnictví

ČI. 1
Prodávaný majetek
Podíl o velikosti id. 2/3 na pozemku:
•

parc.

Č.

70 o výměře 156 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: Všetuly, č.p. 127, rod. dům
stavba stojí na pozemku p.č.: 70
včetně všech součástí a příslušenství, tj. stavby navazující na obytnou část rodinného domu
(sklad, suché WC, kůlna) a minimální venkovní úpravy (tj. přípojky inž. sítí a zpevněné plochy
dvorku).
zapsaný na listu vlastnictví Č. 1705 pro kat. území Všetuly, obec Holešov, v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Holešov.
Součástí prodávaného majetku jsou i bezcenné movité věci nacházející se v domě a ve dvoře
budovy Všetuly, č.p. 127, a to: vybavení kuchyně, skříňky, stůl, židle, kuchyňské nádobí, osobní
věci zůstavitele, staré šatstvo, vybavení do čtyř místností, skříňky 2, skříň, police, gauč, postel,
stůl 2, židle 2. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je převzetí těchto movitých věcí bez nároku
na uhrazení nákladů spojených s jejich vyklizením a likvidací.
ČI. 2
Popis majetku
Jedná se o pozemek se stavbou, rodinným domem nacházející se v zástavbě řadových
rodinných domů na rohu ulice 6. května a ulice Palackého, po levé straně při silnici Č. 432 mezi
obcí Třebětice a městem Holešov. Stavba RD stojí na okraji města Holešova v místní části
Všetuly.
Dům je rohový, přízemní, nepodsklepený se sklonitou střechou bez podkroví, jeho konstrukce
je zděná. Dispozičně dům zahrnuje v 1.NP vstup s chodbou, z chodby vpravo dva průchodné
pokoje, kuchyň, spíž. Tyto dva pokoje, kuchyň a spíž jsou průchodné dvojími dveřmi v kuchyni
do dvora. Ze vstupní chodby je možný přímý vstup na dvůr, v levé hranici stavebního pozemku
parc. Č. 70 se nachází vstup ze dvora do dalších dvou samostatných pokojů, které jsou

průchozí do další místnosti sloužící jako sklad nepotřebných věcí - dříve mohly sloužit jako
hospodářské budovy. Dále se na dvorku nachází suchý záchod a kůlna na uhlí (sklady plynule
navazují na rodinný dům).
Dům je dlouhodobě neudržován, v horším technickém stavu, vyžaduje výrazné opravy
a modernizace k dosažení soudobého standardu bydlení.
Konstrukce, vybavení a úroveň vybavení stavby:
- základové pásy s narušenou izolací
- zdivo tI. 45 cm
- stropy s rovným podhledem
- zastřešení: dřevěný krov běžného provedení, sklonitá střecha, kryti na - plechové šablony,
klempířské konstrukce - úplné z pozinkovaného plechu vč. parapetů
- vnitřní omítky štukové
- fasádní omítky břízolit
- okna dřevěná zdvojená
- podlahy obytných místností palubky, podlahy ostatních místností keramické dlažby, PVC
- vytápění lokální kamna na plyn
- elektroinstalace světelný i motorový proud
- bleskosvod
rozvod vody - studená voda dostupná pouze ve vstupní chodbě, zdroj teplé vody není
instalován
- zemní plyn
- kanalizace - odkanalizování z kuchyně
- vybavení kuchyně plynový sporák, kuchyňská linka
- vnitřní hygienické vybavení - chybí, pouze umyvadlo v kuchyni bez napojení na vodu
- záchod - venkovní suchý
V domě se nacházejí bezcenné movité věci (vybavení kuchyně, skříňky, stůl, židle, kuchyňské
nádobí, osobní věci zůstavitele, staré šatstvo, vybavení do čtyř místností, skříňky 2, skříň,
police, gauč, postel, stůl 2, židle 2)
Průkaz energetické náročnosti stavby - Všetuly, č.p. 127, rod. dům, podle zákona Č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, se dle vyjádření ČR - Státní
energetické inspekce ze dne 8. 4. 2013, v případě prodeje podílů na nemovitých věcech bez
přesného vymezení, nepředkládá.
ČI. 3
Minimální kupní cena
Minimální kupní cena činí 297 000,00 Kč (slovy: dvěstědevadesátsedmtistíc

korun českých).

ČI.4
Účastníci výběrového řízení
a) Úřad nabízí předmětnou nemovitou věc k převodu fyzickým a právnickým osobám.
Účastníkem VŘ mohou být plně svéprávné fyzické osoby nebo právnické osoby. Účastníky
tohoto VŘ nemohou být fyzické osoby uvedené v ust. § 18 ZMS1).
b) Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží Úřadu písemnou nabídku
dle čI. 7 tohoto Oznámení, a to za předpokladu splnění ostatních podmínek bez výhrad.
c) Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.

1)

Majetek nemůže být převeden ve prospěch:
a) soudců a přísedících, státních zástupců, příslušníků Policie České republiky, znalců, tlumočníků
í zaměstnanců soudů, státního zastupítelství, Polície České republiky a notářských kanceláří,
b) zaměstnanců

a notářů, jakož

Úřadu,

c) starostů, zástupců starosty, tajemníků a dalších zaměstnanců
příslušných úřadů měst a městských částí, jakož i osob jim blízkých,
pokud se osoby uvedené pod písmo a) až c) v jednotlivých
takového majetku státem a na hospodaření s ním.
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příslušných

obecních

úřadů

případech podilely na úkonech souvisejících

a obdobně
s nabytím

ČI. 5
Společné jmění manželů
a) Podává-Ii jeden z manželů nabídku a hodlá kupní smlouvou nabýt nemovitou věc do svého
výlučného vlastnictví, musí ke své nabídce přiložit některý z těchto dokladů:
aa)

ab)
ac)
ad)

písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho ověřeným podpisem, že manžel,
který podává nabídku, uhradí kupní cenu z prostředků, které nejsou součástí
společného jmění manželů
notářský zápis o zúžení společného jmění manželů
pravomocný rozsudek o zrušení společného jmění manželů
smlouvou podle ustanovení § 143a odst. 3 zákona Č. 40/1964 Sb., nebo smlouvu
podle ustanovení §§ 716 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.

b) Pokud nebudou doloženy doklady uvedené pod písmo a), bude nemovitá věc převedena
do společného jmění manželů.
c) Tento článek se nevztahuje na cizozemce.

ČI. 6
Prohlídka majetku
Prohlídka se uskuteční na místě samém ve Všetulích dne 8.4.2014
a dne 15. 04. 2014 od 14:00 do 15:00 hod.

od 13:00 do 14:00 hod

ČI. 7
Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení a složení části
vyhlašované minimální kupní ceny
Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:
a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, závazná adresa
pro doručování; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ, závazná adresa pro doručování
a osoba oprávněná ji zastupovat. V případě žádosti o koupi do spoluvlastnictví musí být
uvedeny tyto údaje u všech žadatelů.
Uchazeči dále mohou nepovinně uvést další údaje (telefon, fax, e-mail).
b) Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě
rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která
obsahuje nižší nabídku, než je vyhlášená minimální kupní cena uvedená v čI. 3 tohoto
Oznámení, nebude do VŘ zahrnuta.
c) "Prohlášení účastníka výběrového řízení" (vzor viz příloha) včetně souhlasu se zde
uvedenými podmínkami VŘ. Toto Prohlášení musí být podepsáno účastníkem VŘ
(u právnických osob v souladu se zápisem ve Veřejném rejstříku právnických osob
v souladu s tímto zápisem). Vzor tohoto Prohlášení obdrží účastník na kontaktní adrese
Úřadu dle čI. 12 tohoto Oznámení a je též k dispozici na webových stránkách u informace
o prodeji předmětné nemovité věci.
d) U právnických osob příloha s výpisem z Veřejného rejstříku právnických osob (originál
nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), případně ověřenou kopii písemné smlouvy
nebo zakládací listiny, která prokazuje založení právnické osoby, způsob podepisování
a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba
vzniká. Podmínky uvedené v tomto odstavci se nevztahují na obce a kraje.
e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem VŘ (u právnických
osob v souladu se zápisem ve Veřejném rejstříku právnických osob), při žádosti více osob
do spoluvlastnictví všemi osobami.
f)

Nabídka musí obsahovat informaci o složení části vyhlašované minimální kupní ceny
(tj. číslo účtu, z něhož byla odeslána, níže uvedený variabilní symbol a specifický symbol,
jímž je u fyzických osob datum narození ve formátu DDMMRRRR a u právnických osob
jejich IČ, v případě složení části vyhlašované minimální kupní ceny v pokladně nebo
poštovní poukázkou kopie příslušného dokladu). Tato část vyhlašované minimální kupní
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ceny nebude vrácena a propadá státu v případě, že účastník VŘ vyhlášený vítězem
nepodepíše kupní smlouvu a v případě, že účastník VŘ vyhlášený vítězem neuhradí řádně
a včas kupní cenu. Část vyhlašované minimální kupní ceny je nutno složit na účet
Č. 6015-45423621/0710
vedený u ČNB, a to ve výši 10 % vyhlášené minimální kupní ceny,
tedy 29 700,00 Kč, variabilní symbol 608140007. Část vyhlašované minimální kupní ceny
je nutno složit na uvedený účet nejpozději v den, kdy končí lhůta pro podání nabídek,
uvedená v čI. 9 písmo a).
g)

Nabídka musí obsahovat nezbytné údaje o účtu, na který bude složená část vyhlašované
minimální kupní ceny vrácena.

Do posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta nabídka, která byla předložena
po lhůtě stanovené v čI. 9 tohoto Oznámení, nebo nesplňuje některou z dalších závazných
podmínek podle tohoto Oznámení.

ČI. 8
Podmínky

převodu majetku

Podmínky převodu nemovité věci jsou uvedeny, kromě tohoto Oznámení, v textu kupní
smlouvy, která je jeho přílohou. Účastník VŘ vyjadřuje svůj souhlas s kupní smlouvou
v podepsaném "Prohlášení účastníka výběrového řízení", které je povinnou součástí jeho
nabídky.

ČI. 9
Předání nabídek
a)

Nabídky budou přijímány od úterý 1. 4. 2014 do čtvrtka 24. 4. 2014 do 12.30 hod, včetně,
bez ohledu na způsob doručení.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení
nabídky je osobně nebo poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem
,,1. kolo výběrového

řízení čís. BKM/7/2014 - k. ú. Všetuly - NEOTVíRAT!".

Nabídky zasílejte na adresu pro doručení

nabídek:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
odbor Hospodaření s majetkem státu
Příkop 11
60447 Brno
b)

Nabídky nelze doručit cestou datové schránky, na nabídky takto případně podané nebude
brán zřetel.

c)

Otevírání obálek se může zúčastnit každý, kdo může na místě prokázat, že podal nabídku
(a v případě nabídky podané právnickou osobou pak ten, kdo má oprávnění ji zastupovat).
Otevírání obálek se uskuteční ve středu 30. 4. 2014 v 10:00 hod na Územním pracovišti
Brno, Příkop 11, Brno, 5. poschodí, v místnosti č. 518.

ČI. 10
Výběr kupujícího
a)

Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje vyse nabízené kupní ceny.
Z přihlášených zájemců vybere nabídku s nejvyšší kupní cenou komise pro otevírání obálek
jmenovaná ředitelkou územního pracoviště. Z jednání komise vzejde návrh na odprodej
nemovité věci zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, při splnění všech ostatních
podmínek. Pokud dva nebo více zájemců nabídnou stejnou cenu, provede uvedená komise
za účelem konečného výběru kupce užší VŘ pouze s těmito zájemci. Minimální kupní cena
4

v tomto užším VŘ bude stanovena ve výši předchozí nejvyšší nabídky. Zájemci předloží
ve stanoveném termínu novou nabídku.
b)

Výsledek VŘ bude písemně oznámen všem účastníkům VŘ do 7 pracovních dnů od data
otevírání obálek. Vítěz VŘ obdrží zároveň kupní smlouvu k podpisu.

c)

Účastníkům VŘ, kteří v něm nezvítězili, bude složená část vyhlašované minimální kupní
ceny vrácena bez prodlení po oznámení výsledků VŘ, nejpozději však do 10 pracovních
dnů ode dne otevírání obálek. Za dobu od složení části vyhlašované minimální kupní ceny
do uplynutí lhůty k jejímu vrácení nemohou účastníci uplatňovat vůči vyhlašovateli nárok
na příslušenství ze složené části vyhlašované minimální kupní ceny přirostlé za toto
období.
ČI. 11
Povinnosti Úřadu a kupujícího

a) Kupující je mimo jme povinen platně podepsat kupní smlouvu a s úředně overeným
podpisem ji doručit na adresu příslušného pracoviště Úřadu, a to ve lhůtě 30 dní od jejího
obdržení.
b) Nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení všech výtisků
uchazečem zajistí Úřad podpis smlouvy ze své strany.

smlouvy

podepsaných

c) Kupující je dále povinen zaplatit Úřadu nabídnutou kupní cenu v plné výši, a to ve lhůtě
stanovené ve smlouvě. Tato lhůta běží ode dne doručení oznámení o nabytí platnosti kupní
smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet Úřadu.
d) Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, včetně příslušenství a případných dalších závazků
kupujícího, předá Úřad katastrálnímu úřadu jedno vyhotovení kupní smlouvy spolu
s návrhem na zahájení řízení o povolení zápisu vlastnického práva do veřejného seznamu.
e) V případě, že kupující nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených pod písmo a) a c)
tohoto článku ani po případně dohodou prodloužené lhůtě, nebo pokud dá kupující jasně
najevo, že kupní smlouvu
nemíní podepsat, nebo pokud prodávající
v souladu
s ustanoven ím § 1977 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon ík od smlouvy odstoupí,
může být vyzván k jednání účastník VŘ, který se umístil na dalším místě, pokud jím
nabídnutá kupní cena není nižší než 90% ceny nabídnuté účastníkem prvním v pořadí.
f)

Kupující bere na vědomí, že je poplatníkem

dariě z nabytí nemovité věci.

ČI.12
Závěrečná ustanovení
a) Úřad si vyhrazuje právo VŘ zrušit bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené
návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany.
b) Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek Úřad uveřejní
způsobem, kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt.

stejným

c) Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ.
d) Všechny dokumenty, doručované dle tohoto Oznámení, budou zasílány prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy
pro doručování
uvedené
v nabídce,
nebo v
případě
elektronického
doručování
prostřednictvím datových schránek na elektronické adresy uvedené v nabídce. V případě,
že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovní služby vráceny Úřadu jako nedoručené,
považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště.
Doručení do datové schránky se řídí ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5

Případné další informace o nabízeném majetku a "Prohlášení účastníka výběrového
řízení" dle čI. 7 tohoto Oznámení se bezplatně poskytnou osobám, které projeví zájem,
při osobní návštěvě na kontaktní adrese:
odbor Odloučené pracoviště Kroměříž
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
na telefonním čísle 573 312 210
Leona Mostovská
e-meil: Leona.Mostovska@uzsvm.cz

V Brně dne

25 -03- Z014

•

ÚŘAD PRO ZASTl.'POVÁ.1\fÍ STÁTU
VE ~U;CH lViAJETKOVÝCH

II
Vii'!

Brno
Příkop 11•.~~4 47 Brno

Územnl pracoviště

Mgr. Lenka Tai Kolaříková
ředitelka Územníh pracoviště Brno

Přílohy:

Návrh kupní smlouvy
Prohlášení účastníka výběrového řízení
LV Č. 1705 pro k. ú. Všetuly
Fotodokumentace

6

VÝPIS
prokazující

Z KATASTRU

NEMOVITOSTÍ

stav evidovaný k datu 28.03.2014

09:35:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přfstupem pro účel: Nájem nemovitosti, č.j.: 1pro Úřad pro zastupovánf státu
ve věcech majetkových

Okres:

CZ0721 Kroměříž

Kat.území:

Obec:

641057 Všetuly

List vlastnictví:

588458 Holešov
1705

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Vlastník,

A

jiný

Vlastnické

oprávněný

Identifikátor

Česká republika
Marková Zdeňka, Ostravská 1565/60, 73701 Český Těšín
Příslušnost

hospodařit

s majetkem

2/3
1/3

69797111

2/3

Nemovitosti

B

Pozemky
Parcela

Výměra[m2]

70

Druh

pozemku

Způsob

využití

Způsob

ochrany

156 zastavěná plocha a
nádvoří
Všetuly, č.p. 127, rod.dům

Součástí
je stavba:
Stavba stojí na pozemku

B1

Jiná práva

C

Omezení

D

Jiné

p.č.:

70

- Bez zápisu

vlastnického

práva

- Bez zápisu

zápisy

Typ vztahu
Oprávnění
pro

Povinnost

k

Změna výměr obnovou operátu
Parcela:

Plomby

E

00000001-001
395213/438

státu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

o

Podíl

právo

a upozornění

Nabývací

tituly

70

Z-9/2003-740

- Bez zápisu
a jiné

podklady

zápisu

Listina

o Rozhodnutí o dědictví O 1432/1981 Rozhodnutí

SN Karviná ze dne 24.9.1981.
POLVZ:43/1982

Pro: Marková

Z-3000043/1982-740

Zdeňka, Ostravská 1565/60, 73701 Český Těšín

o Usnesení soudu o dědictví Okresní soud v Kroměříži 270-521/2012
Právní moc ke dni 10.12.2012.

RČ/IČO:

395213/438

-37 ze dne 03.12.2012.
Z-4964/2012-740

Pro: Česká republika

RČ/IČO:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

F

Vztah

bonitovaných

půdně

ekologických

jednotek

(BPEJ)

Rašínovo

k parcelám

00000001-001

69797111

- Bez zápisu
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
-,

Účastník VŘ:
Jméno / Název:
Bydliště I Sídlo:
Datum narození liČ:

.
.
.

Prohlášení

účastníka výběrového

k 1. kolu výběrového

řízení

řízení Č. BKM/7/2014

1.

Účastník výběrového řízení (dále jen "VŘ") prohlašuje, že je v dobré finanční situaci a je schopen
dodržet své povinnosti a závazky vyplývající z kupní smlouvy, zejména zaplatit řádně a včas kupnl
cenu za předmět smlouvy.

2.

Účastník VŘ prohlašuje, že je mu znám stav nabízeného majetku.

3.

Účastník VŘ prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči státu a je schopen dodržet své závazky vyplývajlcl
z této smlouvy, zejména zaplatit včas a řádně kupní cenu.

4.

Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových všechny podstatné skutečnosti, které majl nebo by mohly mít vliv na prodej předmětné
nemovité věci, zejména na povinnost zaplacení kupnl ceny, stejně tak zahájeni soudního řízení ve věci
majetkových závazků účastníka VŘ vůči státu.

5.

Závazky účastníka VŘ uvedené v odst. 3 a 4 trvají dá úplného zaplacení kupní ceny včetně veškerého
příslušenství.

6.

Účastník VŘ prohlašuje, že souhlasí s podmlnkami VŘ Č. BKM/7/2014 ze dne 1. 4. 2014,
které se týkají prodeje nemovité věci - podílu o velikosti id. 2/3 na pozemku parc, Č. 70 v k. Ú. Všetuly,
součástí pozemku je stavba: Všetuly, Č. p. 127, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: 70, a zavazuje
se dodržet povinnosti z nich plynoucí. Účastník VŘ výslovně prohlašuje, že souhlasí s předloženým
zněním kupní smlouvy na prodej předmětného majetku a zavazuje se v případě vítězství ve VŘ uzavřít
kupní smlouvu v souladu s výše uvedenými podmínkami.

7.

Účastník VŘ souhlasí se zpracováním
VŘ a sepsání kupní smlouvy.

8.

Účastník VŘ prohlašuje, že nenl osobou, v jejlž prospěch nemůže Úřad pro zastupováni státu ve
věcech majetkových ve smyslu ust. § 18 zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, s majetkem naložit.

v

osobních údajů uvedených v nabídce, a to výhradně pro účely

dne

podpis

VÝPIS
prokazující

stav

Z KATASTRU
evidovaný

NEMOVITOSTÍ

k datu

28.03.2014 09:35:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Nájem nemovitosti, č.j.: 1pro Úřad pro zastupován! státu
ve věcech majetkových
Okres:

CZ0721

Kat.území: 641057

Nemovitosti jsou

List vlastnictví:

Všetuly
V kat.

Katastrální

Obec:

Kroměříž

v

území

jsou

pozemky

vedeny

v jedné

588458

Ho1ešov

1705

číselné

řadě

územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Ho~ešov, kód: 740.

úřad pro Z~ínský kraj, Katastrální pracoviště

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální

Vyhotoveno:
-

28.03.2014

10:01:24

seD
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ci.

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
zastoupená Mgr. Lenkou Taíe Kolaříkovou, ředitelkou Územního pracoviště Brno
pověřenou k podpisu na základě Příkazu generálního ředitele Č. 24/2004
v úplném znění s účinností od 1.10.2013
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno
IČ 69797111
(dále jen "prodávající")
a
Varianta - fyzická osoba
.. ..
.. akademický
rodné číslo,
(dále jen "kupující")

titul, jméno,
bydliště

přijmení,

vědecká

hodnost,

Varianta - fyzická osoba - podnikatel
..................................
akademický titul, jmeno, přijmení, vědecká hodnost,
ro d ne' CISIo,........................................... bvdti
Y ISVt e po dnikei!
nt aj/cI po d
v souladu s Veřejným rejstříkem nebo dle živnostenského oprávnění)
místo podnikání
.
IČ
DIČ
.
bankovní spojení
.
(dále jen "kupující")
v,

v

.

.
(V
, nazev
,
tpresny

Varianta - právnická osoba
....................... (přesný název v souladu s Veřejným rejstříkem právnických osob) nebo
se sídlem
.
zastoupená
(uvést akademický titul, jméno, přijmení, vědeckou hodnost,
funkci), nebo zastoupená na základě plné moci
IČ
, DIČ
.
zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném
.
bankovní spojení
.
(dále jen "kupující")
Varianta - územní samosprávný celek
{V
,
svnéh o ce Ik Ul,I
.........................................................
tpresne
znent nazvu uzemne samospravne
se sídlem
.
IČ
.
zastoupená
(uvést akademický titul, jméno, přijmení, vědeckou hodnost, funkci)
bankovní spojení
.
(dále jen "kupující")
v"

Varianta - manželé
Manželé
..................................
rodné číslo,
akademický
číslo,
(dále jen "kupující")

,

v

akademický titul, jméno, přijmení, vědecká hodnost,
bydliště
titul, jméno,
přijmení, vědecká hodnost,
bydliště

.
rodné

uzavírají podle ust. § 2079 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "občanský
zákoník"), podle zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon Č. 219/2000 Sb.,") tuto
1

KUPNí
č.

SMLOUVU

UZSVM/BKM/xxxx/2014-BKMM
ČI. I.

1.

Česká republika je vlastníkem podílu o velikosti id. 2/3 na této nemovité věci:
Pozemek
•

parc.

Č.

70. druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.

součástí je stavba: Všetuly,

Č.

p. 127, rod. dům

stavba stojí na pozemku p. č.: 70,
zapsané na listu vlastnictví Č. 1705 pro kat. území Všetuly, obec Holešov v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrálním pracovištěm
Holešov (dále jen .nernovitá věc").
2.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě usnesení Okresního soudu
v Kroměříži č.j. 27D 521/2012-37 ze dne 3. 12. 2012, které nabylo právní moci dne
10. 12. 2012 příslušný s uvedenou nemovitou věcí hospodařit ve smyslu § 11 zákona
Č. 219/2000 Sb.

3.

Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového
prodávající.

řízení, které vyhlásil

Prodávající převádí vlastnické právo k nemovité věci dle ČI. I. odst. 1 se všemi součástmi a
příslušenstvím. které tvoří stavby navazující na obytnou část rodinného domu (sklad, suché
WC, kůlna) a minimální venkovní úpravy (tj. přípojky inž. sítí a zpevněné plochy dvorku),
právy a povinnostmi.
ČI. II.
Prodávající touto smlouvou převádí vlastnické právo k nemovité
smlouvy
kupujícímu
za
kupní
cenu
ve
výši
..........................................
korun českých).

věci uvedené v ČI. I. této
00
Kč
(slovy:

ČI. III.
1. Kupující se zavazuje kupní cenu ve výši
00 Kč zaplatit na účet prodávajícího vedený
u České národní banky se sídlem v Praze. číslo účtu 19-45423621/0710, variabilní symbol
60814
Smluvní strany se dohodly, že na úhradu části kupní ceny bude použita částka
ve výši 29 700,00 Kč, kterou složil kupující ve výběrovém řízení na účet prodávajícího.
v.s. 608140007, dne
Zbývající část kupní ceny ve výši
,00 Kč zaplatí
kupující na výše uvedený účet prodávajícího V.S. 60814
do 30 (třiceti) dnů ode dne
doručení výzvy k zaplacení kupní ceny.
Varianta
Kupující uhradí kupní cenu rukou společnou a nerozdílnou. Prodávající není povinen přijmout
část plnění kupní ceny, byť by jí byl uhrazen jeden z prodávaných ideálních spoluvlastnických
podílů. Kupující se zavazuje kupní cenu ve výši
,00 Kč zaplatit na účet
prodávajícího vedený u České národní banky se sídlem v Praze. číslo účtu 1945423621/0710. variabilní symbol 60814
do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy
k zaplacení kupní ceny
2. Pro účely této smlouvy se kupní cena. př. smluvní pokuta. úroky z prodlení aj. považují
za zaplacené okamžikem připsání celé kupní ceny. př. smluvní pokuty. úroků z prodlení aj ..
na účet prodávajícího.

2

3. Neuhradí-Ii kupující celou kupní cenu ve lhůtě touto smlouvou stanovené, je kupující povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení. Pokuta je splatná
do 5 dnů ode dne doručení
výzvy
k jejímu
zaplacení
na účet prodávajícího
Č. 19-45423621/0710.
4. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit kromě smluvní pokuty
dle předchozího odstavce i úroky z prodlení dle platné právní úpravy.
ČI. IV.
Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovité věci vázla nějaká omezení,
závazky či právn í vady.
ČI. V.
1. Kupující prohlašuje, že je mu současný stav touto smlouvou prodávané a převáděné
nemovité věci dobře znám, a že nemovitou věc dle článku I. kupuje, jak stojí a leží dle § 1918
občanského zákoníku.
2. Kupující rovněž prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči státu a je schopen dodržet své
závazky vyplývající z této smlouvy, zejména zaplatit včas a řádně kupní cenu.
3. Kupující prohlašuje, že není osobou, na niž se vztahuje § 18 zák.

Č.

219/2000 Sb.

4. Kupujícímu je známo, že součástí
prodávaného majetku jsou i bezcenné movité veci
nacházející se v domě a ve dvoře stavby Všetuly, č.p. 127, a to: vybavení kuchyně, skříňky,
stůl, židle, kuchyňské nádobí, osobní věci zůstavitele, staré šatstvo, vybavení do čtyř
místností, skříňky 2, skříň, police, gauč, postel, stůl 2, židle 2. Kupující souhlasí s převzetím
těchto movitých věcí bez nároku na uhrazení nákladů spojených s jejich vyklizením a
likvidací, což stvrzuje svým podpisem.
ČI. VI.
1. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených úplatně převádí do majetku
kupujícího vlastnické právo k nemovité věci uvedené v ČI. I. a kupující nemovitou věc
uvedenou v ČI. I. do svého vlastnictví za tuto cenu přijímá.
2. Kupující je povinen bezodkladně písemně oznámit prodávajícímu veškeré skutečnosti, které
mají nebo by mohly mít vliv na převod vlastnického práva k nemovité věci podle této smlouvy,
zejména pak skutečnosti, které se dotýkají povinnosti zaplacení kupní ceny. Tato povinnost
kupujícího trvá až do okamžiku zaplacení kupní ceny s příslušenstvím.
ČI. VII.
1. Pokud kupující neuhradí kupní cenu, má prodávající právo v souladu s ustanovením §1977
občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbytečného
odkladu poté, co se o prodlení dozvěděl a požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty
ve výši 10% z kupní ceny.
2.

Prodávající od této smlouvy odstoupí,
219/2000 Sb., v platném znění.

jestliže

kupující

je

osobou

dle § 18 zákona

Č.

3. Prodávající je kromě zákonných důvodů též oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže se
prokáže, že prohlášení kupujícího uvedená v ČI. V. odst. 2. a 3 nejsou pravdivá, úplná nebo
přesná.
4. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení druhé
straně. Odstoupením od smlouvy se zrušují všechny závazky z této smlouvy vzniklé
a smluvní strany si vrátí vše, co si splnily, kromě nákladů, které vznikly prodávajícímu
v souvislosti s prodejem nemovité věci, smluvních pokut a kromě příp. složené části
vyhlašované minimální kupní ceny.
ČI. VIII.
1. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy pouze v souladu s ust.
Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

§ 2001 zák.

2. Odstoupením od smlouvy vznikne prodávajícímu právo na náhradu veškerých nákladů, které
mu vznikly v souvislosti prodejem nemovité věci.
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3. Pokud kupní cena již byla zaplacena, má prodávající povinnost do 30 dnů vrátit kupní cenu
sníženou o výše uvedené náklady, vyúčtované smluvní pokuty, složenou část vyhlašované
minimální kupní ceny. Pokud kupní cena ještě nebyla uhrazena, má kupující povinnost do 30
dnů od doručení vyúčtovaných nákladů, které vznikly v souvislosti s prodejem nemovité věci,
převést vyúčtovanou částku na účet prodávajícího.

Či. IX.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Vlastnické právo k nemovité věci nabývá kupující dnem zápisu do veřejného seznamu. Tímto
dnem na kupujícího přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená s vlastnictvím a užíváním
nemovité věci. Smluvní strany se dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je
nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.
3. Návrh na zápis vlastnického práva do veřejného seznamu podá výhradně prodávající,
a to bez zbytečného odkladu po úplném zaplacení kupní ceny včetně příslušenství, případně
smluvní pokuty. Doklad o zaplacení, resp. prohlášení prodávajícího o tom, že uvedená částka
byla uhrazena, bude obsažen v návrhu na zápis vlastnického práva do veřejného seznamu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.

ČI. X.
1.

2.
3.

Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na zápis vlastnického práva k nemovité
věci dle této smlouvy pro kupujícího pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy se
zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena v
stejnopisech (Každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne

.

Mgr. Lenka Taie Kolaříková
ředitelka Územního pracoviště Brno

V

dne

.

akademický titul, jméno, příjmení, vědecká
hodnost, funkce v prvním pádě
(kupující)
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