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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. OVS/192/2011/1 a jeho podmínkách
na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Dolní Bečva, obci 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
Č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,
ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje dne 1. listopadu 2011

výběrové řízení (dále též "VŘU) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky.

ČI. 1

Prodávaný majetek

Pozemky ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK):
• parc. č. PK 358/1 o výměře 5641 m2,

• parc ..č. PK 365 o výměře 388 m2,

• parc. č. PK 367/1 o výměře 6635 m2
,

• parc. č. PK 370/2 o výměře 54 m2,

• parc. č. PK 372 o výměře 885 m2,

• parc. č. PK 381/2 o výměře 5750 m2
,

v katastrálním území Dolní Bečva, obci Dolní Bečva, vedené u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí, zapsané na listu vlastnictví 60000
(dále jen .předrnětné nemovitosti").

ČI.2

Popis předmětných nemovitostí

Nemovitosti jsou situovány v západní okrajové části obce Dolní Bečva, cca 800 m západně
od obecního úřadu, jižně a jihozápadně od rodinného domu č.p. 393, ze západu tvoří hranici
předmětných parcel vodoteč Bečva. Nemovitosti se nacházejí v lokalitě s místním názvem Žárný
- Tisový, kde jsou součástí rozptýlené neregulované zástavby rodinných domů podél místní
komunikace přístupné z komunikační odbočky ze státní silnice I. třídy směr Slovensko. Terén
pozemků je rovinatý s minimálním sklonem k vodoteči, pitná voda je vedena v místní komunikaci,
stejně tak i plyn, elektro je možno napojit ze sloupu, splašková kanalizace v místě není
provedena. Jedná se o zelenou plochu - zemědělské pozemky, která je neurbanizovaná.
Pozemky nejsou v terénu ohraničené a nevyskytují se na nich trvalé porosty.
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Pozemek parc. Č. PK 381/2 je zatížen věcným břemenem práva přechodu, přejezdu a průhonu
dobytka na základě dílčí smlouvy ze dne 27.7.1915 ve prospěch vlastníků pozemku parc.
Č. PK 381/1 v katastrálním území Dolní Bečva a pozemků parc. Č. 574/2, parc. Č. 835/10, parc.
Č. 835/11 a parc. Č. 843/1 v katastrálním území Hážovice.

Všechny tyto pozemky se nacházejí v záplavovém území, v ploše suchého poldru a v ploše
výhledové vodní nádrže.
Pro pozemky, které se nacházejí v ploše výhledové vodní nádrže Rožnov, kterou Zásady
územního rozvoje Zlínského kraje vydané zastupitelstvem Zlínského kraje 10.9.2008 stanovují
v souladu se Směrným vodohospodářským plánem (dále jen "SVP") Ministerstva zemědělství
z roku 1988 jako územní rezervu a jako plochu vhodnou pro akumulaci povrchových vod, platí
následující:
Toto území je chráněno jako "území speciálních zájmů", u něhož je dle Zásad územního rozvoje
nutné při rozhodování o změnách území respektovat územní ochranu výhledových vodních
nádrží dle SVP z roku 1988.

Dle § 54 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, není možné v této ploše rozhodovat o umístění nových stavebních
objektů.

Všechny nemovitosti uvedené v čI. 1 tohoto oznámení užívá k zemědělské činnosti (prvovýrobě-
sklizeň travních porostů) soukromý zemědělec na základě smlouvy o nájmu nemovitostí
Č. UZSVM/OVS/626/2010-0VSM, ze dne 29.4.2010, ve znění dodatku Č. 1 ze dne 16.6.2011,
uzavřené na dobu do 30.6.2016. Výpovědní doba činí šest měsíců a plyne od prvního dne
následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi.

ČI. 3

Minimální kupní cena

Minimální kupní cena nemovitostí činí 80.000,-- Kč '(slovy: osmdesáttisíc korun českých).

ČI. 4

Účastníci výběrového řízení

a) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí předmětné 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.

ČI. 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 uvedený pod písmo a), budou nemovitosti
převedeny do společného jmění manželů.
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ČI. 6

Prohlídka nemovitostí

Nemovitosti lze volně prohlédnout.

ČI. 7

Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení

Nabldka 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 čI. 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 předmětných 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 předmětných
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 rejstříku nebo v obdobném rejstříku).

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

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 pnJrrnany od úterý 1.11.2011 do úterý 29.11.2011, v době
Po-Čt od 8:00 hod. do 15:00 hod., Pá od 8:00 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/192/2011/1 - k. ú. Dolní Bečva - NEOTVíRAT III".
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Nabídky zasílejte na adresu pro doručení nabídek:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ostrava
odbor Odloučené pracoviště Vsetín
Pod Vršky 27
755 01 Vsetín

Nabídku nelze doručít 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 ni jednat). Termín konání zasedání
komise pro otevírání obálek bude sdělen účastníkům výběrového řízení nejdříve třetí den
od 12,00 hodin po termínu přijímání nabídek, a to na tel. čísle 571 428045 u Veroniky
Makyčové 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 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
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.

ČI. 11

Povinnosti vyhlašovatele a kupujícího

a) Kupující je mimo jiné povinen platně podepsat kupní smlouvu a s úředně ověřeným podpisem
ji doručit na příslušné pracoviště vyhlašovatele, a to ve lhůtě 30 dní 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 kupující 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.
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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 kupní smlouvy 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 účastí ve VŘ.
d) Písemnosti, doručované dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštovní službou doporučeně

s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce
nebo, umožňuje-Ii 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" dle 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 27,75501 Vsetín

na telefonním čísle 571 428 045
e-mail: veronika.makycova@uzsvm.cz

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

webové stránky: www.uzsvm.cz

V Ostravě dne 24 -10- 2011
ÚŘAD PRO ZASTUPovÁNi STÁTU

v~ vlCECH MAJFn<OVÝCH
Uze:nn( procoviW Ostrova

Uhovorsk6 1335/9
716 J O Ostrovo-Radvanlce

-3-

Ing. Karol Siwek
ředitel Územního pracoviště Ostrava

Přílohy:
• Prohlášení účastníka výběrového řízení
• Návrh kupní smlouvy
• Snímek mapy bývalého pozemkového katastru
• LV 60000

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