MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A BYTŮ

Město Velké Meziříčí dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vyhlašuje

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku
na prodej jednotky č. 426/9 na ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí
tj. bytové jednotky č. 9 o velikosti 2+1 situované v bytovém domě čp. 426 na ul. Hornoměstská včetně
všech součástí a příslušenství a spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu
čp. 426 a na pozemku parc.č. 394/4 a prodej podílu ve výši 104/10000 na stavbě bez čp/če, jiná stavba
(kotelna), situované na pozemku parc.č. 379/1, včetně všech součástí a příslušenství a podílu
ve výši 104/10000 na pozemku parc.č. 379/1 vše v obci a k.ú. Velké Meziříčí (dále jen “soutěž”) za těchto
podmínek:
I.

Stanovení podmínek veřejné soutěže
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671 (dále jen
“vyhlašovatel”) tímto stanoví podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej bytové
jednotky č. 426/9 situované v bytovém domě čp. 426 na ul. Hornoměstská včetně všech součástí
a příslušenství a spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu čp. 426 a na
pozemku parc.č. 394/4 - zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k.ú. Velké Meziříčí a prodej podílu
ve výši 104/10000 na stavbě bez čp/če, jiná stavba (kotelna), situované na pozemku parc.č. 379/1, včetně
všech součástí a příslušenství a podílu ve výši 104/10000 na pozemku parc.č. 379/1 - zastavěná plocha
a nádvoří, v obci a k.ú. Velké Meziříčí.
II.
Vymezení předmětu prodeje
1. Předmětem veřejné soutěže je prodej bytové jednotky č. 426/9 situované v bytovém domě čp. 426
na ul. Hornoměstská včetně všech součástí a příslušenství (celková výměra včetně příslušenství
48,98 m2) a spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu čp. 426 a na
pozemku parc.č. 394/4 - zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k.ú. Velké Meziříčí a prodej podílu
ve výši 104/10000 na stavbě bez čp/če, jiná stavba (kotelna), situované na pozemku parc.č. 379/1,
včetně všech součástí a příslušenství a podílu ve výši 104/10000 na pozemku parc.č. 379/1 - zastavěná
plocha a nádvoří, v obci a k.ú. Velké Meziříčí (dále jen “jednotka”).
2. Pravidla prodeje bytových jednotek č. 103/9, 103/10, 104/9, 104/10, 105/9, 105/10, 113/9, 113/10,
423/9, 423/10, 424/9, 424/10, 425/9, 425/10, 426/9, 426/10 umístěných v bytových domech na ul.
Hornoměstská včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domů, na pozemcích
a kotelně, vše v obci a k.ú. Velké Meziříčí byly schváleny zastupitelstvem města Velké Meziříčí
usnesením č. 486/23/ZM/2017 dne 16.5.2017. O záměru prodeje jednotky č. 426/9 na ul.
Hornoměstská ve Velkém Meziříčí bylo rozhodnuto radou města Velké Meziříčí usnesením
č. 2057/59/RM/2017 dne 26.4.2017, záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce dne 17.5.2017,
ve stejném termínu byl zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové
stránce města.
III.
Informace o předmětu prodeje
1. Dodatečné informace je možné získat u Ing. Magdalény Kašparové, Městský úřad Velké Meziříčí,
odbor správy majetku a bytů, objekt Obecník, Náměstí 79/3, 2.NP, tel. 566 781 230, e-mail:
kasparova.m@velkemezirici.cz, v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., kde je k dispozici k nahlédnutí
MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@velkemezirici.cz,
internet: www.velkemezirici.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100
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Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov a Znalecký posudek o ceně nemovitostí.
2. Prohlídka bytu je možná ve středu dne 24.10.2018, 31.10.2018, 7.11.2018 a 14.11.2018 od 15.00 hod.
do 15.30 hod.
IV.
Kritéria soutěže
1. Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídková cena.
2. V případě dvou stejných nabídek s nejvyšší cenou bude rozhodujícím kritériem dřívější datum, popř.

čas podání nabídky.
3. Vyhlašovaná

minimální výše ceny požadovaná
(osmsettřicettřitisícdevětsetpadesáttři korun českých).

vyhlašovatelem

činí

833.953,-

Kč

V.
Lhůta pro podávání nabídek a způsob jejich podávání
1. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem vyhlášení veřejné soutěže a končí dnem 19. 11. 2018

ve 13.00 hod.
2. Nabídky mohou být doručeny osobně na podatelnu do sídla vyhlašovatele nebo zaslány poštou nebo

kurýrní službou na adresu sídla: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.
Nabídky musí být doručeny vyhlašovateli do konce lhůty pro podání nabídek, nabídky podané
po lhůtě dle čl. V. odst. 1 nebudou zařazeny do veřejné soutěže. Odpovědnost za včasné doručení
nabídky nese výhradně navrhovatel.
3. Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené:
a) identifikačními údaji navrhovatele




fyzické osoby - jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu
právnické osoby – název, IČ, sídlo

b) názvem soutěže: „Koupě jednotky č. 426/9“
c) upozorněním „NEOTVÍRAT“.

Nesplnění některé z podmínek označení obálky bude znamenat nezahrnutí nabídky do veřejné soutěže,
bude-li však možné z údajů na obálce dostatečně identifikovat navrhovatele, vyhlašovatel je oprávněn
vyzvat navrhovatele k doplnění. Doplnění je možné učinit jen do konce lhůty pro podávání nabídek.
4. Nabídka se bude skládat z následujících částí:

a) název veřejné soutěže, identifikační údaje navrhovatele, kontaktní údaje navrhovatele (telefon, fax,
e-mail, adresa), jméno a podpis osoby statutárně jednající za navrhovatele (v tomto případě
navrhovatel v nabídce předloží dokument, dle kterého je tato osoba oprávněna jednat
za navrhovatele)
b) nabídková cena uvedená v české měně v minimální výši 833.953,- Kč
c) dispozice pro vrácení kauce, a to číslo účtu, název peněžního ústavu, variabilní symbol
d) podpis navrhovatele, popř. podpis osoby oprávněné jednat za navrhovatele.
Nesplnění podmínek uvedených v odst. 4 písm. a), c) a d) nebude znamenat nezahrnutí nabídky
do veřejné soutěže.
Nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 písm. b) bude znamenat nezahrnutí nabídky do veřejné
soutěže.
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VI.
Zásady pro skládání kaucí
1. Navrhovatel je povinen na důkaz vážného zájmu o koupi předmětu veřejné soutěže složit kauci
ve výši 30.000,- Kč (slovy třicettisíc korun českých) ve prospěch účtu č. 6015-1427751/0100 (dále jen
“účet”) vedeného u Komerční banky, a.s.
2. Za složení kauce se pokládá její připsání ve prospěch uvedeného účtu. Kauce musí být složena
nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek.
3. Při skládání kauce musí být platba opatřena variabilním symbolem, který na požádání přidělí
navrhovateli paní Jitka Simandlová, Městský úřad Velké Meziříčí, odbor finanční, Radnická 29/1,
Velké Meziříčí, tel. 566 781 231, popř. paní Radka Boudová, Městský úřad Velké Meziříčí, odbor
správy majetku a bytů, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí, tel. 566 781 234, v době od 8.00 hod.
do 13.00 hod.
4. Nebude-li kauce složena na účtu dle odst. 1 v poslední den lhůty pro podávání nabídek, nebude nabídka
zahrnuta do veřejné soutěže.
VII.
Zahrnutí nabídky do soutěže
1. Nabídku lze zařadit do soutěže pouze tehdy, splňuje-li tato nabídka podmínky soutěže, včetně

požadavku zaplacení kauce.
2. Do soutěže nelze zahrnout nabídku, která byla podána po lhůtě pro podávání nabídek nebo způsobem

neodpovídajícím stanovenému způsobu podávání nabídek, popř. nesplňuje stanovené náležitosti.
3. Nabídku nelze po uplynutí lhůty pro podávání nabídek odvolat, měnit ani doplňovat.

VIII.
Výběr nejvhodnější nabídky
1. Otevírání obálek se uskuteční do sedmi dnů po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Otevírání obálek
je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.
2. Prodej jednotky a uzavření kupní smlouvy podléhá schválení v zastupitelstvu města Velké Meziříčí.
Oznámení o přijetí nabídky a usnesení o rozhodnutí zastupitelstva města Velké Meziříčí zašle
vyhlašovatel vítězi soutěže doporučeným dopisem nebo do datové schránky, a to do čtrnácti dnů
po konání schůze zastupitelstva města, na kterém byl prodej jednotky schválen.
3. Vyhlašovatel je dále povinen zaslat, do čtrnácti dnů po konání schůze zastupitelstva města,
na kterém byl prodej jednotky schválen, vyrozumění navrhovatelům:
a) kteří nesplnili podmínky soutěže, že jejich nabídky nebyly do soutěže zahrnuty,
b) kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky byly odmítnuty.
IX.
Vrácení a realizace kaucí
1. Vyhlašovatel je povinen vrátit kauci navrhovateli, jehož nabídka nebyla zahrnuta do soutěže,
a to do čtrnácti dnů poté, co navrhovateli vyhlašovatel zašle vyrozumění o tomto nezahrnutí.
2. Vyhlašovatel je povinen vrátit kauci navrhovateli, jehož nabídka byla odmítnuta, a to do čtrnácti
dnů poté, co navrhovateli vyhlašovatel zašle vyrozumění o tomto odmítnutí.
3. Kauce účastníka soutěže, jehož nabídka byla vybrána jako nabídka s nejvyšší cenou, bude odečtena
od kupní ceny. V případě zmaření doručení vyrozumění o přijetí nabídky nebo zmaření uzavření
či splnění kupní smlouvy ze strany kupujícího, kauce propadne ve prospěch města Velké Meziříčí.
4. Vyhlašovatel je povinen vrátit kauci všem navrhovatelům, pokud soutěž zruší, a to do čtrnácti dnů
poté, co jim oznámení o zrušení soutěže zaslal.
Č.j.:
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5. Navrhovatelé jsou ve své nabídce povinni uvést dispozice pro vrácení kauce, a to číslo účtu,
název peněžního ústavu a variabilní symbol. Jiným způsobem než bezhotovostním se kauce nevracejí.
6. Vyhlašovatel vrátí kauci podle dispozic navrhovatele. Jestliže navrhovatel žádné takové dispozice
neuvede nebo uvede dispozice nesprávné nebo neúplné, není to důvod k nezahrnutí nabídky
do soutěže. Vyhlašovatel v takovém případě požádá písemně navrhovatele, jemuž má být kauce
vrácena, o dodatečné písemné doplnění příslušných dispozic. Lhůta pro vrácení kauce potom začíná
běžet teprve od okamžiku, kdy je takové doplnění navrhovatelem vyhlašovateli doručeno.
X.
Podmínky kupní smlouvy
1. Vyhlašovatel ve lhůtě třiceti dnů po schválení prodeje jednotky zastupitelstvem města vyzve vítěze
soutěže k podpisu kupní smlouvy, popř. smlouvy budoucí kupní s tím, že kupní smlouva bude
podepsána ve lhůtě třiceti dnů od podpisu smlouvy budoucí kupní.
2. Lhůta pro zaplacení kupní ceny je šedesát dnů po podpisu smlouvy kupní.
3. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí.
4. Kupující kromě kupní ceny uhradí prodávajícímu podíl ve fondu oprav.
XI.
Závěrečná a společná ustanovení
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu:
a) uveřejněné podmínky soutěže doplnit nebo změnit,
b) soutěž zrušit,
c) odmítnout všechny předložené nabídky.
2. Změnu podmínek soutěže nebo zrušení soutěže vyhlašovatel uveřejní způsobem, kterým vyhlásil
podmínky soutěže.
3. Po podání nabídky jsou všichni navrhovatelé po uplynutí lhůty pro podání nabídky až do podpisu
smlouvy s vítězem soutěže, popř. do zrušení veřejné soutěže vyhlašovatelem, vázáni svojí nabídkou.
4. Každý navrhovatel nese své náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži za všech okolností samostatně
bez nároku na jejich náhradu vyhlašovatelem.
5. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u vyhlašovatele pro účely zdokumentování průběhu veřejné
soutěže.
6. Tato veřejná soutěž je veřejnou soutěží dle platných právních předpisů. Podáním nabídky vyjadřuje
zájemce svou plnou akceptaci těchto podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 11.10.2018

………………………..
Josef Komínek
starosta

Digitálně podepsal Josef Komínek
Datum: 11.10.2018 12:02:42 +02:00
Č.j.:
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