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3006/HRK/2016 HRKM
č.j,: UZSV]V/HRlí2971 /2o1 6_HRKIl

Úřad pro zastupování státu v€ \rěcech majetkových
,
Uzemní pracoviště Hřadec Králové, Horova t80/l0,502 06 Flradec Králové
odbol odloučenépracoviště Rychnov nad Kněžnou

ozNÁníEl|j
o výběrovém řízeni ě. HRKi í08/20í6 s následnou aukcí a jeho podnnínkách
na zjištěnlzájemce o koupi nemovitého a movitého majetku
V kaiastrálním

územia obci Rychnov nad Kněž!,|ou,

Úřad pro zastupování státu Ve Věcech majetkových (dále jen ,Úřad"), jemuž podle § 9 zákona
č. 219l2ooo sb,, o majetku Českérepubliky a jejím vystupování V práVnich Vztazich, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZNrtS"), příslušíhospodařit s nížeUvedeným majetkem, podle
ust, § 21 a násl, Vyhlášky č.6212001 sb., o hospodaření oIganizačnich složek siátu a státních
organízací s ma.jetkem státu, ve zněni pozdějšíchpředpisů, po splněni Všech zákonných
podmínek,

vyhlašuje dne 29. července 2016
Výběrové řízení (dále též,,VŘ") na prodej dále uvedeného nemovltého a movilého majetku
Ve vlastnlctvi ceské lepubllky,

čl.,í

Píodávaný majetek
Pozemek:

.

parcela č. l798, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří,

způsob ochrany - ochranné pásmo nemovité kulturní památky,
pamáikové zóny, rezervace, nemovité národní kulturní památky,
rozsáhlé chíáněnéúzemí,
výměra 253 m',

tV č.60000 pro

katastrální územía obec Rychnov nad Kněžnou V katastru
nemovitostí Vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálni pracoviště
RychnoV nad Kněžnou,

zapsaný na

Včetně Všech součástía příslušenství,

zejména stavbv č. D.320 v částiobce Rvchnovjad Kněžnou" obĎ@n§ká vybavenost,
elektrické, Vodovodni a kanalizačni přípojky, zpevněných ploch a oplocení
a Vietně zde u,ozených movitých Věcí bez hodnory,

Podmínkou převodu je i převzetí movitých Věcí nacházejících se v objektu č, p, 320 v k, ú,
a obci Rychnov nad Kněžnou, a to 8 ks akumulačníchkamen, 4 ks hasicích přístrojů, 1 ks
kuchyňské linky, 1 ks průtokovéhoohřívačevody, Tyto movité Věci budou do Viastnictví
kupujíciho převedeny samosiatnou kupní smlouvou, Podrobnější informace jsou uvedeny
V čl, 10 tohoto oznámení,
K pozemku parce|a č. 1798 je zřízeno Věcné břemeno Ve prospéch společnosti ČEZ Disiribuce,
a. s. spočíVajícíV pláVu na umistění, provozování a udržováni distlibuóní sous{avy, Jedná se
o podzemní kabelové Vedení NN a o skřiň umistěnou na objektu č, p, 320,

č1.2
Popis píodávanétio ííiajetku
Předmětný majetek se nacháziV šřšímcentru zastavéného územímě§ta Rychnov nad Kněžnou,
ve vzdá]enosti cca 200 m od hlavního náměstí, Prístup je z Veřejné zpevněné komunikace,
Je provedeno napojení na Veřejný rozvod el, energie, vody a kanalizace, Vodovodní přípojka
a část kanallzační přípojky se nacházi na pozemku.p. č, 29B2l2 (Vlasiníkem pozemku je měsio
Rychnov nad Kněžnou). V blízkosti se nacházíVeřejný rozvod zemního plynu,
Budova č, p, 320 je dvojpodiažní stavbou bez podsklepení a bez podkroví. Je užíVána od roku
'1888. PůVodně se jednaIo o přízemni stavbu, Vroce 1932 byla provedena nástavba 2, NP,
Vleiech '1992-3 byla realizována dvorní přístavba a stavebni úpravy do současnépodoby,

Naposledy sloužila k administrativnim účelům,

je

Uložen na základových pasech bez hydroizolace, obvodové zdivo cihelné
tl, 450-600 mm, přIčky zděné, stropy nad původníčásti dřevěné trámové s rovným podhledem,
stlopy nad přístavbou z pálených desek HURDls do ocelo\r,ých nosníků,krov dřevěný sedlový
vázaný, nad přístavbou pultový, krytina Z pozinkovaného plechu, nad přístavbou ALUKRYT,
klempířské konstrukce úplnéz pozinkovaného plechU, Vnitřníomilky Vápenné štukované, fa§áda
Vápenná střikaná s nátěrem, Vnitřní obklady keramické V sociálnich Zařizeních, schody beionové
monoTiiické, dVeře dřevénéhIadké V ocelovtich zárubních, okna plastová s izo|ačnírn dvojsklern
a dřevěná dvojitá špaletová podlahy textilni z PVc a z keramických dlaždic, vytápění lokálními
akumulačními kamny, el, insialace 230/400Vs jistči, bleskosvod, rozvod studené Vody
V pozinkovanérn potrubí, kanalizace p|astová a kameninoVá ze sociálních zařízení a kuchyněk,
sprchový kout, 3X umýVadlo, bidet, 3X Wc mísa,
V '1, NP se nachází Vstupni chodba, 4x kancelář, kuchyňka, vnitřní chodba, úklidoVá komora, Wc
a techntcká mí§inosl,
Ve 2, NP se nacházíchodba,4x kancelář, kuchyňka, Wc, sklad a koupelna
Technický stav objektu lze hodnotit jako průměrný, odpovídá §táří, zpúsobu užíváni a údržbě,

objeki

Do dalši dokumentace mohou zájemci nahlédnout v Úřadu na kontaktní adrese dle čl. 15

iohoto oznámeni,

Píůkazenergetické náročnosti budovy č. p. 320 V k- ú. a obci Rychnov nad Kněžnou
dle zákona č. 406/2000 sb,, o hospodařeni energií, ve znénl pozdějších předpisů (dále jen
,zákon č.406/2000 sb,"), je přílohoU iohoto oznámení,

č1.3

VyrOlášená rninirŤiá[ní kupní Gena

Vyhlášená miniií!ál!,Ní kupní cena za prodávaný nérnovitý rnaietek: í!8§0.00o.- Kč
(slovy: Jeden milion osm set padesát ti§íc korun českýah),
PeVná kupní cena za movitlý maietek,
kteni bude do vla§lnictví kupuiíciho převeder0 samostatno!.r kupni smlouvou: 9.800.. Kč
(slovy; Devět tisía o§m set koru!.l českých),

čl. 4

Miniřnální zvýšeni kupní Ge0ry pro ná5ledlrou aukci
Nás|edná aukce proběhne formou podáni, jimiž se bude zvyšovat nejvyššínabidnUtá kUpni cena
z VŘ. Nejnižšípodání ke zvýšeníkupni ceny se stanovuje na částku 100,000,- Kč, Vyhlašovatel
siVyhrazuje práVo tuto částku V průběhu následné aukce snížitdle Vlastni úvahy.

čl. s
Účasínicivýhěřového řízení
majetek k převodu fyzickÝm a právnickým osobám, Účastníkem VŘ
mohou být svópráVné fyzické o§oby nebo práVnické osoby.

1. Ůrad nabízíprodávaný

2

Účaslníkem VŘ se stáVá ten, kdo předložil Úřadu písemnou nabidku dle čl, B tohoto
oznámení, a to Za předpokladu splnění ostatních podmínek bez Výhrad,

3,

Každý z účastnikůVŘ múžedo VŘ podat pouze jednu nabídku.

č1.6
společnéiřnění ínanželů
1

,

Podává-li jeden z manželůnabídku a hodlá nabýt prodávaný majetek do svého Výlučného
Vlastnictví, musí ke své nabídce přiIožit některý z téchto dokladů:
ověřeným podpisem, že manžel, kíelý
podáVá nabídkU, Uhradí kupni ceny z prostředků, které nejsou §oučástí společnéhojmění
manželů;

a) pisemné prohlášení druhého manžela opatřenójeho

b) notářský zápis o zúženispoleóného jmění manželůnebo o smluveném manželském
majetkovém režimu dle ustanoveni § 716 zákona č- 89/2012 sb,, občanský zákonik (dále
jen,,NoZ");

c)

2,

pravomocný rozsudek, jímždošlo ke zrušeníspo|ečnéhojmění manželů;
d) pravomocný rozsudek o zúženírozsahu společnéhojměni manželů.

Tenio ólánek se nevztahuje na cizozemce, pokud nepodléhajírežimu společnéhojmění
manželů,

č|.7

Prohlidka prodávaného majetku
Plohlídka prodáVaného majetku se uskutečnína rnístě samém na základě osobní nebo telefonické
pracovniky UZSVM, odbor odloučenépracoviště Rychnov nad Kněžnou,
domluvy
na teleíonnim čisle 494 379 084, Bude-li zájemců Vice, bude po Vzájemné dohodě určen termín
hromadné proh idky.

s

č|. s
Povinný obsah a forma nabídky uěiněrdé úěastníkem výběrového řízení

í. Nabídka podaná do VŘ

musí obsahovat:

a) Vlastnínabídku účastníkaVŘ.
b) Prohlášeni účastníkaVŘ (dále též,Prohlášent),

G) Výpis

osoba,

z

Veřejného rejstříku nebo obdobnér]o rejstříku, pokud nabidku činípráVnická

d) Případný doklad o Uspořádání spoleóného jmění manželů

e) lníormeci o složeníkauce,

Ad

a} V|astní

nabídka účastníkaVŘ

Vlastní nabídka musí být předložena V českémjazyce a musí obsahovat tyto údajei

1)

U fyzických osob jméno a príjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, záVazná adresa
pro doručováni (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu),

2) U

práVnických osob přesný házev, sidlo, |Čo, závazná adresa pro doručování(pokud je
odlišná od adresy sídla firmy) a osoba opráVněná k Zastupování práVnické osoby.

3) V případě.nabídky na koupi do spo|uvlastnictví musí být uvedeny identifikaóní údaje u Všech
žadatelů,To platí iv případě manže|ů,kteři hodlají nabýt prodáVaný majetek do §polečného
jnrěni nranželů.

4) Nabízená Výše kupní ceny,

která musí být uvedena čiselně i slovně V Kč, přičernž V prípadě
rozdílu mezi číselnoua §lovní hodnotou má přednost slovní hodnota, Nabídka, kierá
obsahuje nižšínabídku,_ než je Vyhlášená minimální kupní cena uvedená V čl. 3 tohoio
oznámení. nebude do VR zahrnuta.

5) Vlastní nabídka musí být podepsána účastnikem VŘ (u právnických osob V souladu
se zápisem Ve Veřejném €stříku nebo V obdobném rejstříku), pri žádosti Více osob
do spoluvlastniciví Všemi osobami, To plaií iV případě manželů, kteří hodIaji nabýt prodáVaný
majetek do společného jmění rnanželů.

6) Účastníci dále rnohou nepovinně uvési dalši údaje (telefon, íax, e-mail),
7) K podání nabídky můžeúčastníkVŘ použítformulář "Nabídka do VŘ na
též,,Nabidka', Vzor - Viz příloha).

koupi majeiku" (dále

Ad b) Prohlášení účastníkaVŘ

- ýiz přiloha), Včetně souhlasu se zde uvedenými
podmínkami VF, je povinnou součásti každénabídky, Toto Prohlášení musí být podepsáno
účastnikemVR (u práVnických osob zapsaných Ve Veřejném rejstřiku nebo V obdobném
relstrikU V soL adu s tímto zápisem]

1) ,,Prohlášení účastnikaVŘ" (vzol

2) V případě nabídky na koupi do spoluvlastnictví musí Prohlášení podepsat Všichni žadatelé,
To platí i V případě manželú,kteři hodlají nabýt prodáVaný majetek do spoleóného jmění
manžeíú.

3) Vzor tohoto Prohlášení obdržíúčastníkna kontaktni adrese Úřadu dle čl, 15 tohoto oznárnení
a je téžk dispozici na Webových stránkách Úiadu u rníormace o prodeji prodáVaného
majetkU.

Ad cl vÝDis z veřeiného reistříku nebo obdobného reistříku

U plávnických osob příloha s Výpisem z

Veřejného rejstříku. U práVnické osoby, která se
nezapisuje do Veřejného rejstříku, doložítato osoba platný Výpis z jiného zákonem stanoveného
rejstříku, V němž je zapsána, přlpadně kopi] písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která
prokazuje založenípráVnické osoby, Způsob podepisování a prípadnézměny těchto údajů,nebo
odkaz na zvláštní zákon, ktenim pláVnická osoba Vzniká, Tyto podminky se nevztahuji na obce
a kra]e,

Ad d) Doklad o usDořádánispolečného imění manželů

i

případé, že nabídku Uěinil jeden z manželůa prodáVaný majetek hodlá nabýi do svého
ilUčnéhoVla§tnictvi, i doklad dle č|, 6 tohoto oznámení,

Ad e) lnformace o s|oženíkauce

Nabídka musí obsahovat informaci o s|oženl kauce, tj, čísloúčtu,z něhož byTa odeslána,
variabi]ní symbol a specifický symbol (Viz ól, 9 odst. 1). V případě, že je kauce složena
V hotovosti na přepážce banky nebo poštovní poukázkou, je povinnou součástí nabídky kopie
příslUšnéhodokladu.
Nabídka musiobsahovat nezbytné údaje o účtu,na který bude kauce případně Vrácena

2.

Nabídka se předkládá v uzavřené (zalepené) obálce. obálka s nabídkou musí být označena
názvem VŘ a označenímadresáta (Úřadu). obálka musí bÝ zalepená a musí být opatrena
zřete]ným nápisemi
,,VýběťoVéřízeníě. }tRK/,l08/20í6 - k. ú. Rychnov nad Kněžnou - NlEoTEVÍMT !!!,

č!.9

složeni l(atlce
1.

Podminkou účastiVe VŘ je složeníčástky na úh.adu části kupní ceny, kterou úiastnlk VŘ
složi] na účetprodávajícího (dále jen ,,kauce"), Ve Výši 185.000,- Kč, Kauci |ze §ložit
bezhotovostním převodem, složenímholovosh v bance nebo zaslánim poštovní poukázkou,
a to na účetprodávajíciho čislo: 6015-7126511/0710 Vedený u cNB; Vaíiabilni symbol:
509160108; jako specifický symbol uvede fyzická osoba datum narozeni Ve fo.mátu
DDMi,4RRRR a p[áVnická osoba své lco,

2.

Kauce musí býi pripsána na účetÚřadu nejpozdai 2 pracovní dny přede dnem, kdy končí
lhůta pro podání obálek š nabídkami Uvedená V ól, 12 odst, 1 tohoto oznámení. V případě
opozdené platby kauce nebude naoldka do VŘ zah.,,]uta
KaUcije nuiné zaslat V dostatečnémčasovémpredstihu před koncem lhůty pro podání obálek
s nabídkami, Vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; Věasné připsánl kauce na účei
prodáVajícího je odpovědností účastníkařízeni,

3.

Za dobu od složeníkaUce do UplynUti lhůty pro její Vlácení podIe tohoto oznámení nemohou
úóastníci VŘ uplatňovat Vůěi ť'řadu nárok na přis|Ušenství z kauce přirostlé za ioto období,

4.

Kauce propadne Ve prospěch prodáVajíciho V piípadě, že Vitěz VŘ nepodepíše kupni smlouVU
nebo V případě, že Uřad odstoupiod smlouvy za podmínek uvedených V kupnísmlouvě,

čl. l0
zvláštní podrnínky při pr@deii movitého rnajetku

s
V

Vybraným účastníkembUde Uzavřena samostatná kupni smlouVa na movitý majeiek Uložený
objektu č, p, 320 V k, ú. a obci Rychnov nad Kněžnou, který je rovněž předměiem tohoto VŘ,

Jedná se oi 8 ks akumulační kamna,4 ks hasicí prístroje, 1 ks kuchyňská linka, 1 ks průtoko\.ý
ohríVačVody,

StaV tohoto movitého majetku bude případným zájemcúm předveden při prohlídce
plodáVa.|ého objektu,

záiemce se zavazuje tento movitý ma.jetek koupit za pevnou kupni cenu ve výši 9.800,_ Kč.

čl. lt
Podmínky převodu prodávaného majetkr!
Podmínky převodu prodáVaného n]ajetku jsou uvedeny, kromě tohoto oznámeni, V texiu kupních
smluv, které jsou jeho piílohami, Učastnik VŘ Vyjadřuje svůj souhlas s kupnimi smlouvami
V podepsaném ,,Prohlášeni účastníkaVŘ", které je povinnou souóá6tíjeho nabídky,
D|e usianovení § 22

ZMS pod|éhá tenio převod schválení Ministerstvem financi.
čl. 12
Doručéníobá|ek § nabídkarni

1, obálky

s nabidkamj musíbýt Úřadu doručeny V době yYb!óšg!]L!Ě, tedy:

od Dátku 29, 07. 20l6

do

j,átEť!€|09|2q1€!9]!!!qqb9!!.

(dále jen ,lhůta pro podání obálek s nabídkami").

Včetně

Za okamžik doručeníobálky s nabídkou je bez ohledu na způsob doručenl považováno
skutečnépřevzetíobálky s nabidkou podatelnou UřadU na adrese:
Úřad pro zastupování státu Ve Věcech majetkových
odbor odloučenéplacoviště Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 0,1 Rychnov nad Knéžnou
2

obálku s nabídkou lze doručit osobně, pro§iřednictvím džitele poštovní licence (dále jen
,,poštou"), kurýrní službou nebo jiným Veřejným přepravcem, Za Včasnédoručeníobálky
s nabídkou odpovídá účastník,Případné zdrženídoručeníobálky s nabídkou zaviněné
poštou, kunirni službou nebo jinýrn Veřejným přepravcém jde k tiži účastníka-

3,

Nab[dky nelze doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán zrete|.

Všechny přijaié obálky s nabidkami budou opatřeny pořadovým číslem,datem, hodinou
a minuiou skuteěného převzetí a budou zapsány do ,,seznamu doručených obálek
s nabídkami",

5, obálka s

nabídkou musí býi ť'řadu doručena (nikoliv tedy pouze podána k přepravě)
do konce lhůty pro podání obálek s nabídkami. obálky § nabídkami, kieré budou Uřadu
doručeny po uplynutí iéto |húiy (včetně určenéhodiny a minuty), nebudou posuzovány
a hodnoceny, o skutečnosii, že obá|ka s nabídkou by|a doručena po uplynuií lhůty
pro podání obálek s nabidkami, bude účastníkVylozuměn,

6. otevirání obálek s nábidkámi §e u§kuteční v

k 16,09.20í6 v í0:30 hod_ V sídle
UZSVM, odbor odlouěené pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Havličkova 136, 516 01

Rychnov nad Kněžnou, v kanceláři čislo dveři 331.
otevíráni obálek § nabídkami se můžezúčastnitkaždý, kdo můžena mi§tě prokázat,
že poda' obálku s nabídkou (a V případě obálky s nabídkou podané právnickou osobou pak
ten, kdo je opráVněn ji zastupovat), otevíráni obálek s nabidkami se můžerovněž zúčastnit
Veřejnost, otevírání obálek s nabídkami jé ukončeno otevřením posledni obálky s nabidkou
a Vyhotovením a podpisem ,,Píotokolu o otevírání obálek s nabídkami" na Všech jeho
stranách

7.

Bezprostředně po vyhodnocení nabidek do vŘ se uskutečnínásledná aukce,

či. 13
výběr kupujíciho
,1, Do posuzování nabldek podaných do VŘ nebude zahrnuia obálka s nabidkou, lderá byla
doručena po lhůtě pro podáni obálek 5 nabidkami stanovené v č|, 12 odst, 1 tohoto
oznámení, nebo nesplňuje některou ze závazných podminek pod|e tohoto oznámení,
pripadně dalšich dokumentú k výběíovémU říze,,lí,

2.

Jako jediné krítérium pro Výběr kupujícíhose stanovuje Výše nabízenékupní ceny,

a

s

nabidkami zajišťuje Komise pro otevírání obálek s nabidkami
Vyhodnocenl Výběrového řizení (dále též,,Komise") jmenovaná ředitelem územního

otevirání obálek

pracoviště, Při otevírání obálek s nabidkami sdělu]e Komise všem přitomnýn,] jméno a piijmeni,
příp. náze\ účastníka,kteni podal obálku s nabidkou, splnění či nesplněni všech Vyhlášených
podmínek pro podáni obálky s nabídkou a Výši nabídnuté kupni ceny, obálky s nabídkami, kteíé
nesplnily Všechny Vyhlášené podmínky pro podáni obálky s nabidkou bez Výhrad, Komise Wřadí
z dalšiho posuzováni,

po[ud ,byly doručeny alespoň 2 a Více
bezvadných nabídek, jež splňUji Všechny podminky VR, Následná aukce se uskuteční
bezprostředně po vyhodnocení nabidek do VR, Následné aukce se mohou Zúčastnit2/3
následné aukce se zaokrouhluje
úěastníkůs nejwššínabídkou kupni ceny, Počet účastníků

3. Následnou aukci ll/hlašuje předseda Komlse,

§měrem nahoru.

4, Do

ná§ledné aukce mohou postoupit úóastníci, kieři podali bezvadnou nabídku do VŘ
dostaví se k otevíráni obálek s nabídkami a prokážou se prúkazem totožnosti, Účastníci
mohou být zastoupeni zástupcem, který doložíplnoU moc s ovéřeným podpisem,

5.

Účast v následné aUkcije dobrovolná, o rozhodnutí účastníkanezúěastnit se nás|edné aukce

ve VŘ se uěiní poznámka do protokolu,

6.

Vítězem následné aukce a tim i celého VŘ bude r]častnik, ktený nabídne nejvyššíkupní cenu,
Vítěz a všichni úóastníci následné aukce podepíší,záznam o průběhu následné aukce"
na Všech jeho stranách.

7,

Po ukončeníaukce oznámi předseda Komise jméno a přijmení, přip. nazev účastníka,který
podaI nejVyšsi nabidkU kupni ceny,

8-

ÚčastníkůmVŘ, kteří V něm nezvitězili, bude kauce vrácena bez prodlení po oznámení
Výsledků VŘ, nejpozději však do 1o pracovních dnú ode dne otevíráníobálek s nabidkami,

9- V

připadě, že budou do VŘ zařazeny 2 a vice bezvadných nabídek, ale nedostavi se o§obně
žádný účastniknebo se dostaví pouze účastník,ktený nabídl bezvadnou nabidkou nejvyššl
kupní cenu, navrhne Komise odprodej prodáVaného majetku zájemci, kten7 nabídl nejvyšši
kupní cenu, při splnéní Všech ostatních podmínek, Následná aukce se konat nebUde,

1o,

Výsledek VŘ bude písemně oznámen všem úěastníkůmVŘ do 10 pracovních dnú od data
otevírání obálek s nabidkami, Vitězný účastnikVŘ obdržizároveň kupní smlouvy k podpisu,

čl. í4

Povinnosti Úřadu a kupuiiciho
'í

,

Kupující je mimo jiné povinen platné podepsat všechna Vyhotovení kupních smluv (z toho
jedno Vyhotovení kupni smlouvy na prodáVaný nemovitý majetek s úředně ověřeným
podpisem u fyzických osob a ]e]i třeba u práVnických osob), a doručit je na příslušné
pracovišiéUřadu ve lhútédo 30 dnů od jejich doruóeni,

Nejpozději do 14 kalendáinich dnů od doručeníVšech vyhotoveni kupnich smluv
podepsaných účastníkemzajislí Uřad podpis těchio smluv Ze sVé strany. Poté tiřao přeoá
kupní smlouvu na nemoviiý majetek bez prodlení příslušnémuminisierstvu ke schváleni

l

přeVodu,

Po nabytí platnosti kupních smluv je kupujíci povinen zaplatit Uřadu kupní ceny v p né Výši,
a to do konk.étně určenéhodata, Toto datum bude stanoveno Ve VýzVě k zaplaceni kupních
cen, jejížpřílohou bude plostá fotokopie oboustranně podep§ané a schválené kupní srn ouvy
na nemovitý majetek a prostá fotokopie oboustranně podepsané kupní smlou\ry na movitý
majeiek, Kupní ceny se považu)íza zaplacené dnem, kdy jsou připsány na účeiUřadu,
4.

Kauce složená kupujícímV rámci VŘ na úóet Úřadu se započte na úhradu kupní ceny

5

Poté, co budou celé kupníceny uhrazeny, Včetně přislušenstvia připadných dalšíchzáVazků
kupujícího,předá Úrad katastrálnímu úřadu jedno Vyhotovení kupní smlouvy na prodávaný
nemovitý majetek spolU se spoleóným náVrhem prodáVajícího a kupujíciho na zahájeni řízeni
o povolení Vkladu Vlastnického práVa do katastru nemovitostí a bez odkladu zajistí fyzické
o;edání předŤětů kupFích sm uV,

6,

V prípadě, že kupujícínesplní kteroukoliv ze svých povinnosti UVedených V odst, 1 a 3 tohoio
článku ani V případně dohodou prodloužené lhůtě, nebo pokud dá kupující ]asne na]evo
že kupní smlouvy nemínípodepsai, nebo pokud prodáVajici od těchto §mluV odstoupí, múže
býí uyzván k jednání účastnikVR, ktený §e umistiL na dalším místě, pokud jím nabídnuiá
kupní cena za prodáVaný nemovitý rnajetek není nižšínež 90 % ceny nabídnUté úěastníkem

a příjmem státního rozpoótu dle U§tanovení § 45 odst, í 0 zákona č. 218DOOa sb, Ve znění
pozdějších předpi§ů, se §tane dnem odesláníVýzVy k úhradě doplatku kupní ceny,

prvlin

7.

8,

V pořadi,

Kupujíci bere na Vědomí, že součásti kupni srnlouvy na nemovitý ma]etek je dohoda,
že poplainíkem daně z nabytí nemovitých Věcí pod]e uvedené kupní smlouvy je kUpující,
Kupujicí bere na Vědomí, že V případě povinnosti uveřejnění kupni sm|ouvy VZešléz tohoio
Výběrového řízení, dle zákona č, 34012015 sb, zajtsti Úřad Uveřejnění této smlouvy
V

registru smIuV,

čl.,í5

závěrečná ustaťtovení
1.

Úřad si Vyhrazuje práVo VŘ zrušit bez udání důvodu a dá|e odmítnout Všechny předložené
,ráVrhy, a to až do doby podplsu kupn;ch sm uV ze sVé strany, Zruše.i VŘ se nepovazuje
za jednání dle ustanovení § 1729 odst, 1 NoZ a účastnikVŘ nemá píáVo na náhradu škody
dle ustanovení§ 1729 odst, 2 citovaného zákona,

2.

ZrušeníVŘ před posledním iermínem pío doíuóeni nabidek Úiad uVeřejní stejným
způsobem, kterým Vyhlásil oznámení o VŘ a jeho podmínkách, Včetně lhůt,

3,

Úcaslníci VR rernaji nárok ra ná,lradU nákladU spojenýct s účast'Ve VŘ,

Všechny dokumenty, odesilané Úřadem dle tohoto oznámení, budou za§ílány poštou
doporuceně s dodejkou do Vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce, nebo

V případě elektíonického dorUčoVání prostřednictvím dato\.ých schránek na elektronické
adresy uvedené v nabídce, pokud si je účastníknepřevezme osobné, V případě, že tyto
dokumeniy budou provozovatelem poštovních služeb Vráceny Uřadu jako nedoruěené,
považuje se za den doručenítakové zásilky třetí pracovní den po ode§lání, Doručeni
do datové schránky se řídi uslanovenimi zákona č, 300/2008 sb, o elekkonických úkonech
a autorzované ko^veízi dokumentů v účinnérnzneni,

Plíoadnédalšíiníormace o nabízeném majetku,
formuláře: ,,Prohlášení účastníkaVR" a ,,Nabidt(a do

/
/
I

vR na koupi majetku" dle ěl, 8 tohoio
poskyinou
osobám, které projeví zájem,
se
bezplatně
oznárnení, a typové kupní smlouvy
pii osobni náVšiěvě na kontaktní adrese:

Úr"o p,o rastupováni státu ve vécech majetkových
U.,eŤní pracoviště Hradec Králové
odbor odlouóené pracoviště RychnoV nad Knéžnou
Havlíčkova,l 36
516 01 Rychnov nad Kněžnou
telefonní ěí§lo: 494 379 084 - Emilie Janečková,
e-mail: emiIie, janeckoVa@UzsVm,cz

V Hradci Klálové dne:

LL.v.

2a,(G

Příohv:
Prohlášeni účastníkaVR,
Nabidka do VŘ na koupi majetku - fyzická osoba,
Nabídka do VŘ na koupi majetku - práVnická osoba,
Typová kupnísmlouva na nemoviiý majetek,
Typová kupnísmlouva na movitý majetek,
Průkaz energetické náročnosti budovy č, p, 320
nad kněžnou,

.
".
.
.
.

Vyvéšeno dne:
sejmuto dne:

V katastrálním územi a obci

Rychnov

/

pRúKAz ENERGETIcKÉ nÁnočnosTl BUDovy
v}d.ný pód|.2álon. č aO6J2000 5b.. o ho.podaaení .n..!ii, . vyhláaky č 73/2013sb., o.1..96tické ná.očnoslibúdov

lJllÉ, čí.lo:JtáskoÉ 320
Psč, mí§to: 51601 Ryónov.Ed xnér.@
TyP budovy: Admhklr6ťni budová

budovy:
oq.nový í.kior tvi,l A/v:
En..qpri*y ýádná Plo.h!:
Ho.ná

obll§

626,4 mŽ
0,69 m'rm!

2!a,5 mz

enenoencxÁ ruÁnočnosr BUDovy
colková dodaná onaília
(Enellb n €tlFj do D,do/y)
Měrnó hodnoty

45
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(@

}todnoty Pro celou budovu
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