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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Účastník VŘ:

Jméno: .

Adresa: .

r.č.: .

Prohlášení účastníka výběrového řízení
k výběrovému řízení čís. OVS/192/2011/1

(kupující - fyzická osoba)

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

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

3. Účastník VŘ prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči státnímu rozpočtu.

4. Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") všechny podstatné skutečnosti, které mají nebo by
mohly mít vliv na prodej předmětných nemovitostí, zejména na povinnost zaplacení kupní
ceny.

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

6. Účastník VŘ prohlašuje, že souhlasí s podmínkami VŘ č. OVS/192/2011/1 vyhlášeného dne
1.11.2011, které se týkají prodeje nemovitostí: pozemky ve zjednodušené evidenci,
parcely původ Pozemkový kata str (PK) - parc. Č. PK 358/1, parc. č, PK 365, parc.
Č. PK 367/1, parc. Č. PK 370/2, parc. Č. PK 372 a parc. Č. PK 381/2 v katastrálním území
Dolní Bečva, obci Dolní Bečva, 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 osobních údajů uvedených v nabídce, a to výhradně
pro účely VŘ a sepsání kupní smlouvy.

Místo, datum, úředně ověřený podpis
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Účastník VŘ:

Název: .

Sídlo: .

IČ: .

Prohlášení účastníka výběrového řízení
k výběrovému řízení čís. OVS/192/2011/1

(kupující - podnikatel ve smyslu § 2 zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů)

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 kupní cenu za předmět smlouvy.

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

3. Účastník VŘ prohlašuje, že plní své právní povinnosti a závazky, není v platební
neschopnosti, nevstoupil do likvidace, není proti němu vedeno řízení podle zákona
Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon Č. 182/2006 Sb."). Účastník VŘ dále prohlašuje, že mu není známo,
že by mu hrozila platební neschopnost, vstup do likvidace, řízení podle zákona
Č. 182/2006 Sb.

4. Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") všechny podstatné skutečnosti, které mají nebo by
mohly mít vliv na prodej předmětných nemovitostí, zahájení nebo hrozbu řízení podle zákona
Č. 182/2006 Sb. nebo vstup do likvidace.

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

6. Účastník VŘ prohlašuje, že souhlasí s podmínkami VŘ č. OVS/19212011/1 vyhlášeného dne
1.11.2011, které se týkají prodeje nemovitostí: pozemky ve zjednodušené evidenci,
parcely původ Pozemkový katastr (PK) - parc. Č. PK 358/1, parc. č. PK 365, parc.
Č. PK 367/1, parc. Č. PK 370/2, parc. Č. PK 372 a parc. Č. PK 381/2 v katastrálním území
Dolní Bečva, obci Dolní Bečva, 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 osobních údajů uvedených v nabídce, a to výhradně
pro účely VŘ a sepsání kupní smlouvy.

Místo, datum, úředně ověřený podpis


