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zveřejnění záměru prodeje rekreační chaty Mír č.p. 318 v k.ú. Dolní Bečva

Přiloženě zasíláme na vědomí Oznámení o
jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi
o jeho zveřejnění na úřední desce obce Dolní
Po skončení výběrového řízení nám, prosím,
a sejmutí.
Děkujeme za spolupráci.

vyhlášení výběrového řízení Č. OVS/155/2011/1 a
nemovitostí v k.ú. Dolní Bečva a současně prosíme
Bečva.
oznámení vraťte s vyznačením data jeho vyvěšení

S pozdravem

JUDr. Ing. Libuše Tkadlecová
ředitelka odboru Odloučené pracoviště Vsetín

Přílohy:

oznámení o výběrovém řízení č. OVS/155/2011/1

toto
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště

Ostrava, Lihovarská

1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice

OZNÁMENí
o výběrovém řízení čís. OVSI155/2011/1 a jeho podmínkách
na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Dolní Bečva, obec Dolní Bečva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jemuž podle § 9 zákona Č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ust. § 21 a násl. vyhlášky
62/2001 Sb., o
hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění
pozdějších předpisů,
č.

výběrové

vyhlašuje dne 3. října 2011
řízení (dále též "VŘU) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky.

ČI. 1
Prodávaný majetek
Nemovitosti:
• Dolní Bečva, stavba č.p, 318, rodinný dům, rozsáhlé chráněné území, na pozemku
p.č.st. 451
• pozemek stavební parcela Č. 451, o výměře 165 rn", zastavěná plocha a nádvoří,
rozsáhlé chráněné území
• pozemek pozemková parcela č. 599/2, o výměře 2475 m2, ostatní plocha - neplodná
půda, rozsáhlé chráněné území
v katastrálním území Dolní Bečva, obec Dolní Bečva, vedené Katastrálním úřadem pro
Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí, zapsané na listu vlastnictví 60000.
včetně příslušenství

stavby:

a včetně součástí pozemkové

studna, vyrovnávací nádrž, přípojka vody,
zásobník vody, septik a přípojka kanalizace,
parc.

Č.

599/2:

trvalé porosty

Prodávaný majetek je dále označen jako "nemovitosti"

ČI. 2
Popis předmětných

nemovitostí

Stavba - rekreační chata č.p. 318 se nachází na pozemku parc.č.st. 451 v severozápadním
extravilánu obce Dolní Bečva, v lokalitě s místním názvem Černá hora, kde je součástí
rozptýlené rekreační zástavby v krajině. Příjezd je řešen po zpevněné komunikaci, cca 4 km od
odbočky ze silnice 1/35 v Rožnově pod Radhoštěm. Přípojka elektro je vedena vzdušným
kabelem ze sloupu, v současné době je objekt odpojen od přívodu elektrické energie. Přívod
vody je řešen z lesního prameniště přes vyrovnávací nádrž a zásobník vody - tento zdroj vody je
dle dostupných informací nedostatečný. Kanalizace je svedena do septiku, který je v havarijním
stavu a prakticky nefunkční. Chata je přízemní s patrem a podkrovím ve dvou výškových
úrovních. Dle účelu využití z výpisu z katastru nemovitostí se jedná o rodinný dům, ve skutečnosti
se jedná o rekreační objekt s původní kapacitou 35 lůžek. Dispoziční řešení objektu je poplatné
době a účelu rekonstrukce, která proběhla v šedesátých až sedmdesátých letech minulého
stoletf. Chata sloužila zejména k rekreaci dětí a mládeže. Jedná se o dopravně omezeně
přístupnou lokalitu, zvláště v zimním obdobf. Stavebně je objekt tvořen původní přední dřevěnou
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částí, vybudovanou pravděpodobně v letech 1939 až 1945, a zadní zděnou přístavbou, která byla
realizována mezi roky 1965 až 1976.
Původní dřevěný trakt rekreačního objektu - patrový s podkrovím ve dvou výškových úrovních,
nepodsklepený:
a) dispoziční řešení:

1.NP2.NP3.NP4.NP -

kuchyně, restaurace s barem
3 ubytovací pokoje, chodba, balkon
3 ubytovacf pokoje, sklad prádla, schody
2 pokoje pro personál, technická místnost

b) konstrukční řešení a vybavení: založení na základových pasech a kamenné podezdívce,
obvodová konstrukce je dřevěná roubená, povrchová úprava vnitřní vápennou štukovou
omítkou, vnější úprava provedena impregnací, stropy dřevěné trámové. Krov dřevěný
vaznicový sedlový s podlomenicí, kryti na šindelová, klempířské prvky z pozinku, bleskosvod
je instalován, schody na půdu dřevěné příkré. Podlahy dřevěné, v přízemí dlažba, okna
dřevěná dvojitá, dveře dřevěné do dřevěných a ocelových zárubní, vytápění ústřední
teplovodní na TP, otopná tělesa žebrová ocelová, v kuchyni jsou běžné varné jednotky, z
vnitřního vybavení umyvadla s výtokovými ventily na studenou a teplou vodu včetně
keramických obkladů. Rozvody - voda studená a teplá, kanalizace, elektro, bleskosvod, v
kuchyni PB.
c) stáří a stav objektu: stavebně-technický stav odpovídá stáří a použité technologii při základní
údržbě. Původní část je užívaná dle indicif od roku 1939, v letech 1965-1976 provedena
rnodernizace a adaptace na rekreační středisko, v letech 1993-1995 modernizace v části
restaurace. Ze zjištěných závad - lokálně narušená izolace, omítky lokálně vyprýskané.
Zděná přístavba zadního traktu rekreačního objektu - přízemní s podkrovím ve dvou výškových
úrovních, nepodsklepený, se snížením podlahy v části kotelny z technologických důvodů:
a) dispoziční řešení: 1.NP- veranda, sklady, chodba se schody, sociální zařízení pro hosty a
pro personál, technická místnost, kotelna, bývalá uhelna, garáž
2.NP- chodba se schody, sociální zařízení, krbová místnost, společenská
místnost, byt správce - 3 pokoje se sociálním zařízením a přímým
přístupem
3.NP- 2 ubytovací pokoje, sklady, chodba se schody, terasa
b) konstrukční řešení a vybavení: založení na základových pasech, obvodová konstrukce je
vyzdívaná tradičním způsobem tI. 0,30-0,45 m, povrchová úprava vnitřní vápennou štukovou
omítkou, vnější úprava provedena břízolitem, stropy s rovnými podhledy. Krov dřevěný
vaznicový pultový, krytina standardní, klempířské prvky z pozinku, bleskosvod je instalován,
schody dřevěné s podstupnicemi. Podlahy dřevěné, v přízemí cementový potěr a dlažba,
okna dřevěná dvojitá a zdvojená, v technické části ocelová jednoduchá, dveře dřevěné do
dřevěných a ocelových zárubní, vytápění ústřední teplovodní na TP, otopná tělesa žebrová
ocelová, v části desková Korada, z vnitřního vybavení umyvadla, sprchy, WC s výtokovými
ventily na studenou a teplou vodu včetně keramických obkladů, ohřev TUV elektro boilery.
Rozvody - voda studená a teplá, kanalizace, elektro, bleskosvod.
c) stáří a stav objektu: stavebně-technický stav odpovídá stáří a použité technologii při základní
údržbě. Přístavba byla realizovaná v letech 1965-1976 v rámci adaptace na rekreační
středisko, v letech 1993-1995 částečná rnodernizace. Ze zjištěných závad - lokálně narušená
izolace, vzlínaní zemní vlhkosti do konstrukce.
Studna - je situovaná přímo za chatou na pozemku jiného vlastníka, je vyschlá a neužívaná,
hloubka 11 m.
Vyrovnávací nádrž - je situovaná u lesního prameniště ve vzdálenosti cca 1km od chaty, nádrž
tvoří dvě betonové skruže.
Přípojka vody - přívod vody od lesního prameniště přes zásobník na vodu do chaty,
Zásobník na vodu - akumulační nádrž vody z lesního prameniště, umístěná cca 65 m nad
chatou na pozemku p.č. 599/1 (vlastník město Rožnov pod Radhoštěm).
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Septik - umístěn pod chatou na pozemku jiného vlastníka, kolaudován v roce 1976, v současné
době v havarijním stavu, nefunkční.
Přípojka kanalizace - odvod odpadních vod z objektu do septiku.
Stavební parcela

Č.

451 - na pozemku je umístěna stavba rekreační chaty.

Pozemková parc.č. 599/2 - tvoří funkční celek se stavbou, částečně je tvořena zpevněným
povrchem, který slouží pro příjezd a parkování, z větší části má charakter zeleně - tráva,
náletové dřeviny, trvalé porosty.
Trvalé porosty - jedná se o náletové dřeviny v počtu 8 ks jehličnanů a 6 ks listnáčů, stáří cca 20
let, v zápoji.

ČI. 3
Minimální kupní cena
Minimální kupní cena nemovitostí činí 2 900 000,00 Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíc
českých).

ČI. 4
Účastníci výběrového

korun

řízení

a) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí nemovitosti k převodu fyzickým a
právnickým osobám. Účastníkem VŘ mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k
právním úkonům nebo právnické osoby.
b) Účastníkem VŘ se stává ten, kdo předložil vyhlašovateli 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.

čt. 5
Společné jmění manželů
a) Podává-Ii jeden z manželů nabídku a hodlá kupní smlouvou nabýt nemovitosti do svého
výlučného vlastnictví, musí ke své nabídce přiložit některý z těchto dokladů:
aa) písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho ověřeným podpisem, že manžel,
který podává nabídku, uhradí kupní cenu z prostředků, které nejsou součástí
společného jmění manželů,
ab) notářský zápis o zúžení společného jmění manželů,
ac) pravomocný rozsudek o zrušení společného jmění manželů,
ad) smlouvu podle ustanovení § 143a odst. 3 občanského zákoníku.
b) Pokud nebude doložen některý z dokladů
převedeny do společného jmění manželů.

uvedený pod písmo a), budou nemovitosti

ČI. 6
Prohlídka nemovitostí
Prohlídka nemovitostí se uskuteční na místě samém, a to:
v úterý 18.10.2011 v době od 14,00 do 14,30 hod.
ve středu 19.10.2011 v době od 9,00 do 9,30 hod.
Prohlídku nemovitostí
uvedených níže.

v jiných

než uvedených
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termínech

lze sjednat

na kontaktech

·I
ČI. 7
Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem

výběrového

řízení a složení kauce

Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:
a) U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro
doručování; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ, závazná adresa pro doručování a
osoba oprávněná k jednání.
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 čl. 3 tohoto
Oznámení, nebude do VŘ zahrnuta.
c) "Prohlášení účastníka výběrového řízení" včetně souhlasu se zde uvedenými podmínkami VŘ
a s předloženým návrhem kupní smlouvy na prodej nemovitostí. Toto Prohlášení musí být
podepsáno účastníkem VŘ (u právnických osob se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v
obdobném rejstříku v souladu s tímto zápisem) ověřeným podpisem. Prohlášení obdrží
účastník na kontaktní adrese vyhlašovatele dle čI. 12 tohoto Oznámení a je též k dispozici na
webových stránkách u informace o prodeji nemovitostí.
d) U právnických osob příloha s výpisem z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie
ne starší tří měsíců), u právnické osoby, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží
tato osoba platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž zapsána je, případně
písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob
podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým
právnická osoba vzniká.
e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem VŘ (u právnických
osob v souladu se zápisem v Obchodním nebo v obdobném rejstříku).
f)

Nabídka musí obsahovat doklad o složení kauce, která 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. Kauci je nutno složit
na účet Č. 6015-9127761/0710 vedený u ČNB, a to ve výši 10 % vyhlášené minimální
kupní ceny, tedy 290 000,00 Kč, pod variabilním
symbolem 713110155, specifický
symbol RČ/IČ účastníka VŘ.

g) Nabídka musí obsahovat nezbytné údaje o účtu, na který bude kauce 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 nemovitostí

a movitých věcí

Podmínky převodu nemovitostí 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 3.10.2011 do 1.11.2011, v době od 8,00 hod do 14,00 hod.,
včetně. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka. 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:
"Výběrové

řízení

Č.

OVS/155/2011/1 - k.ú. Dolní Bečva - NEOTVíRAT!!'''.

Nabídky zasílejte na adresu pro doručení nabídek:
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ostrava
odbor Odloučené pracoviště Vsetín
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín
Nabídku nelze doručit do datové schránky. Na nabídky doručené do datové schránky
nebude brán zřetel.
b) Otevírání obálek se může zúčastnit každý, kdo prokáže, že podal nabídku (v případě nabídky
podané právnickou osobou pak ten, kdo má oprávnění za ní jednat). Termín konání zasedání
komise pro otevírání obálek bude sdělen účastníkům výběrového řízení nejdříve třetí den od
12:00 hod po termínu přijímání nabídek, a to na tel. čísle 571 428057, mobil 736532037 u
Ing. Patricka Cassinelli nebo na tel. čísle 571 428052 u Ing. Ivy Maléřové.

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 nemovitostí komise pro
otevírání obálek jmenovaná ředitelem územního pracoviště. Z jednání této komise vzejde
návrh na odprodej nemovitostí 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 nemovitostí 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, je kauce vrácena bez prodlení po oznámení výsledku
VŘ, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne otvírání obálek. Za dobu od složení kauce
do uplynutí lhůty k jejímu vrácení nemohou účastníci uplatňovat vůči vyhlašovateli nárok na
příslušenství z kauce přirostlé za toto období.

ČI. 11
Povinnosti vyhlašovatele a kupujícího
a) Kupující je mimo jiné povinen platně podepsat kupní smlouvu a s úředně ověřeným podpisem
doručit na příslušné pracoviště vyhlašovatele, a to ve lhůtě 30 dnů od jejího obdržení.
b) Nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení všech výtisků smlouvy podepsaných
uchazečem zajistí Úřad podpis smlouvy ze své strany.
c) Kupující je dále povinen zaplatit vyhlašovateli 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
vyhlašovatele.
d) Poté, co bude uhrazena celá kupní cena, vč. příslušenství, příp. smluvních pokut, předá Úřad
katastrálnímu úřadu všechna vyhotovení kupní smlouvy spolu s návrhem na zahájení řízení o
povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a bez odkladu bude zajištěno
fyzické předání předmětu kupní smlouvy.
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 kupujícf jasně
najevo, že kupní smlouvu nemíní podepsat, nebo pokud prodávající v souladu s ustanovením
§ 517 občanského zákoníku 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. V případě, že tomuto účastníkovi již byla vrácena
složená kauce, je povinen ji složit opětovně v dodatečné lhůtě stanovené vyhlašovatelem.
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ČI. 12
Závěrečná ustanovení
a) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo VŘ zrušit bez udání důvodu a dále odmítnout všechny
předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupních smluv ze své strany.

/

b) Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek vyhlašovatel uveřejní stejným
způsobem, kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt.
c) Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastf ve VŘ.
d) Písemnosti, doručované dle tohoto Oznámení, budou zasřlány poštovní službou doporučeně
s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce nebo, umožňujeli to povaha daného dokumentu (viz čI. 9 písmo a), prostřednictvím datové schránky dle
zákona Č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů. V případě, že tyto písemnosti budou provozovatelem poštovní
služby vráceny vyhlašovateli jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky
den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště. V případě doručování písemností
prostřednictvím datové schránky je písemnost doručena okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému
dokumentu. Nepřihlásí-Ii se do datové schránky tato osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla
písemnost dodána do datové schránky, považuje se tato za doručenou posledním dnem této
lhůty. 1
Případné další informace o nabízeném majetku a ••Prohlášení účastníka výběrového
řízení" dt'e čI. 7 tohoto Oznámení se bezplatně poskytnou osobám, které projeví zájem, při
osobní návštěvě na kontaktní adrese:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Odloučené pracoviště Vsetín
Pod Vršky 27, 755 01 Vsetín
na telefonním čísle 571 428 057
Ing. Patrick Cassinelli
e-mail: patrick.cassinelli@uzsvm.cz
mobil: 736532037

na telefonním čísle 571 428 052
Ing. Iva Maléřová
e-mail: iva.malerova@uzsvm.cz

webové stránky: www.uzsvm.cz

V Ostravě dne

2 1 -09- 2011

ůŘAD PRO ZASTUPOvÁNí STÁTU
VF vtCECH MAJETKOVÝCH
Územn( pracovIště Ostrova
Uhovorská 1335/9
7 16 10 Ostrovo-Rodvonlce
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Ing. Karol Siwek
ředitel Územního pracoviště Ostrava
Přílohy:
• Prohlášení účastníka výběrového řízení
• Návrh kupní smlouvy
• Snímek katastrální mapy
• Výpis z katastru nemovitostí

I § 17 odst. 3 a 4 zákona Č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
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