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Lesy Českérepubliky, s,p.
Přemyslova 1106/19, NoVý Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

lČo:42196451

Vyhlašuji

vÝběrové řízeni
k uzavřeni kupni smlouvy na prodej nemovilé věci
v katástrálním úzeíníNová Ves v orlických horách

vÝběrového řízení

s

44121l165

stíánka

1

ž8

s 44121]165

v^íBĚRoVÉŘlzENl

podl6 u§l. § 1780 odsi.2 zákona č, 89/2012 sb,, občan§ký zákoník, ve znění pozdějšich př€dpisú

čÉnék
l

1,1

2

1

Úč€lvýběrového řizenl

Podmínky výbérového řízení (dále jen ,,podminky") slanovuji po§tup při VýběrU neivýhodněiší
nabídky na UzaVř€nI kupni smlouvy, Výběrové řízeníje plováděno folmou Výzly k podáni
návrhů ná uzavření smlouvy podle Usl. § 1780 odsl. 2 záRona č,8912012 sb,, občan§ký
žákonik, Ve znění pozdějších předpisů a následného VýběrU zájemc€ s nejvýhodněiši nabídkou
plo Lesy Českéíepubliky, §,p,

článek 2
Účastnici Výběrového řizeni
Účastnlky Výběrového říz6ní jsou navrh;vát€l a zájgmce o Uzavřoni kupní smlouvy, joiímž

pi€dmótem

jsou nemovilé Vécl ve Vlastniclvi Českélepubliky, ke kielýň má plávo hospodařit

Lesy Česhéíepublihy s,p, se sldlem Přemyslová 1106/19, NoVý Híadec Králové, 500 08,

2.2

Hradec Králové. lčoi 421 96 451,
NáVrhoválel:

L€sy

Čoškó rspubljky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, NoVý Hradec Králové, 500 08 H€dec
lČo:421 96 451 (dá |e jen .nav.hovaler),

Králové.

2.3-

zájer']'ce.r' se stává osoba kt€rá v souladu spodmínkami přgdloží nábld'(u ná adrssu
uvedenou V odsl. 3,8 (dále jen
a splňUje podmínky Výbérového řizeniZájemcem ne§mí býl osoby, kl€"zájemce")
ré j§ou na Vyhlášení či orgánizaci Výběíového řlzení, jakkoliv
účastny a osoby jim bližké,

2.4.

výbělovéha říz€ní se mohoú zúčastnitpláVnické nebo fyzické osoby s|árši 18 lel, které jsou

3,1.

článék3
vyhlášeni výběrového řizení
Vyhlášeni výběrového říz6nl, včetně podmínei kpodáni náVrhu na Uzavř€nl

3,2

Navrhovatel:

3,3

plné sVépráVné,

bude v€řejně oznámono ne inlornotových stránkách:
Www,lesvcr,cz
\ťWw,srealílV.cz

kupní smlouvy,

Legy Če3kéropubliky, §.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50o 08,
Hadec Kíáloýé,lČo:421 96 451, zapsaný v obchodnim rej§třiku vedeném Klajským soudem
v Hradci Králové. oddilAxll, Vložka 540
Př€dmět

3oulěže

Vyhlašovaiel vybere nejvhodnéjší nabidku k uzavření kupní smlouvy na prodej niž8
sp€cifikované nemovité Věci nacházející se v kalástlálnim územíNová Vés v oílických
horách,

sp6cif ikacé n6movité v6ci:

- poz.ňak parc. é.36712 o výměře 129 m', s d.Uhem pozemku tíválý lrávnl porost,

Včelně Všech součáslía příslušenstvi, lak jak
č_ 4567-34l2o22,

\l,jTacavaném ználc€m

je

popsána

lng, l\,4ilanem Nágl€m.

Výšo uvcdoná nemovilá Věc je zapsána

v kalastru nemóvilosli

Ve ználeckém

posudku

na listu vbstnic|ví č, 324.

Vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Kataslrálnim pracovištěm Rychnov

nad Kněžnou, plo kataslrální územíNoVá Ves voílických holách

V

3,4

o.|ických hoÉch (dále též,,předměhá nemovilá Věc")-

Mlňlmálnikupníc6ná:

30,000,- Kč (šlovy:lňce! lislc korun českých)

Jistotá (k6uce): 3.000,, KĚ (slovy: liitisíce korun č€slých)
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á obec

Bartošovrce

s

3.5

T€rmín a zpúsob úhrády cony
ZpiJsob a úhíadakupni ceny musí býl zájemc€m

44]211165

navržena dle nížeUvedených pož3davků

úplná kUpnicena bude uhrazena Vtermínú do 30 dnů ode dne obouskanného podpisu kupni

-

kupnícena

bL]de

uhrazena bankovnim převodem na účelnavrhovatele nébo p.oslřednictvím

úVéru poskylnutého kupUjícimU bankovnim ústaVem či staV€bn l špořilelnou,
V případě úhlady kupní ceny prostředniclvím úVěrU musi kupujicí předložit navrhovateli před

Vkladem vlá§tnlckého práVa do kataslru nemovilosti originál či úředně ověřenou íolokopii
úVěrovésmlouvy,

3

6

3.7

3,8
3,9

Podmínky úh.ady kupníc€nypro3tř6dnictvim

úvěru podléháji schválénl navrhóvat6le.

Krltéria pro vliběr nejvhodnějši nabídky:

,

Výše nabídnulé ceny,
V přípádě rovnosli nabízené ceny rozhoduji výhodnějšíplát€bní podmínky,

Kon(akty pro poskytováni informací

k podminkám

a

připadnému Uskutečnění prohlídek

předmětné nemovité Věci j
L€sy Českérepubliky, s.p,, Lesni správa Rychnov nád Kněžnou se sídl€m Na sádkách 1177,
516 01 Rychnov nád Kněžnou

o§oby pověřené navrhovatelem:
lng, Jiří
l€sní spráVce,
mob .: 724
524 279. e-mail: jři micka@lesycr,cz
^,{jčka,
EVa Jiíčíková,referenl pro kataska resliiuce,
mob,: 725 129 630, e-mail: evajircikova@lesyol.cz

Podací mí§to pro podání

nábidok|

Lé§y Českérepubliky, s.p.,

Lesní sPíáva Nasav.ky
Náměslí í3
538 25 Ná§avrky

UzáVěrká přlj€tí nabídék Je v úterý 6.12.2022 ve í4;00 hodin.
nebo dopoíučeně doručíV řádně zálepené obálce přerazilkované pies
přelep obálkyíiremním íazítkem (pokud 1olo razitko vla§tní)s podpisem a s označenímI

3,10 Nabídky zájemci osobně

ýýhélovétiasni

s

441211,165.

Nová V€s

v oH

_

ŇEoTVÍRAT

na podácí míslo Uvedené v odst.3.8, Pli osobním podáni lze nabidku doručil na podatelnu
pouz€

v pracovnlch dnech od 8,00 do 14-00 hodin.

3,11 N6bude]] nabídka předána záiemci tak, j3k je uvedeno
V

odsl,3,s,

k nabídce se nepřihlíží.

V

odst, 3,10 a Vte.minu Uv€deném

7, 12,2022 v8:00 hodin Vside organizačni iednolky
LČR určenév odšl,3 8 prc podání nabidek,

3,T2 Termín otevirání obálek]své §tř€du

4.1

ělán9k 4
Kvallfjkačni předpoklady

Přádpoklády pro účástVé výběrovém řízeni splňUje fyzická osobá n€bo práVnická osobá:

a) kteé je plně svéplávná,

neprobíhá in§olvenční řizeni, V němž bylo vydáno rozhodnuti o úpad'(U
nebo insotvenční návfi nébyl zamíhut prolo, žémaietek noposlačuje k úhíadě nákladú
insolv€nčního řizení, nebo nebyl konkurs zrušen prclo, že majet€k byl zcela nepostačUjicí

b) vdčijéjímuž
maj€lku

nebo zavedena nucená spíáVa podle zvláštních předpisů nebo neniv likvidaci.
kt€rá n€má v evidenoi dání zachyceny daňové nedoplatky,
d) kleíá nemá nedoplalek na poiislném a na pénále na veřejné zdláVoInl pojišlěnia přispěVku
ná sláhí poliIiku zaměslnanosli.
é) kleé nená záýazky po lhůtě splalň8li vúčinavlhovaieli,
f) ktelá složi iistotu Ve výši 3,000," Kč llB úc€! vedený U Komeróni bánky 3 s , čislo účtU
19-1363930287/0100, pod variabilním symbolém 4421, úhlada ilsloLy musibýl píovedena
lak, aby byla přjpsána na účelnavíhovatele nejpozděiido 5.12.2022.

c)
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Doklad o splnění kva|iíikačnichpředpokladů je součásli nabidky, zá]emcém nemůžebýl osoba,
ktelá n€splňuie kvalifikáčnl předpoklády,

čbnek 5

Požádovanó náležitosti nabídky

Požadovaná náležltoEti nabídky mu§i být dodržgny dle ná§lgdujlclho požadavku
navrhovátele, vopačném případé bude nabídka náVíhovatelem Vyřazená pro nesplnéni

kvalifikačníchpředpokladů_

ld6nlilikácé
a) název, jméno zájemce (práVnická osoba Uvede íirmu, lČo, sidlo a údaio zápisu společnosli,
fyzická osoba uvede celé iméno, datum narozénia íodné čislo),

b) adlesa áemce a doručovací adre§a zájemce, jméno osoby oprávněné j€dna| za zájemce,

c)

čiosoby opráVněnéjednal za záj€mce
bankovn i spojení,

na základě plnó moci,

d) čísloteleíonu, připadně mobilu, faxu, e,mailzájemce (případně jednaiíciho).
5.3

Kvalif ikačnípožadavky
a) zájemce do|ožl sphéní kvaliíik8čnlchpředpokladú dle odst. 4,1, písm. a) až í) ěe§tným
prohláš€ním s úředně ověř€ným podpisgm - pro splněnije možné poožítPřiloh! č, 1
- Plohlášení účaslnikaVýbélového řízení(úředné ověřgné prohlášeni dókláóá kažóý
. účaslníkúvýběrového řiz€ní, tj, pokud koupě do sJM - oba manž€lé, pokud toupě
do podilu - každý z9 spoluvIastníkúlll) a orig]nálem nebo úř€dně ověřeným Výpisem z
obchodního nebo jiného obdobného léjstříku, jeJi do tohoto .ejstříku zapsán, výpls nesmí
bi,t 3tařší 90 dnů k po§lodnímu dni, Vé kterém má být plokážánó splnění kvaliíikace, nebo
odkaz na zvláštnížákon,klé4jm bylá píáVnická osobá zříz€m,
b) k VýšéúVédeným dókJmentl]m múž€ výběrová komis€ požádovát předložení doplňujících
doklBdú,

c) ájemce je povinen ohlá§il navrhovateli zmény, kleré naslaly Vpn]běhu výb€rového řízení
3

54

dotýkají se údajúpožadovaných navfiovalglem,

cenová nábldka

a

plalebni podminky , zájemcé před'oží nabídku s lěmj|o podsiatnými

náleŽitostmi smlouvy:
a) \^iši kupní ceny. sloly ičislem za soúbor nemovitých věcí
b) způ§ob a termin úhrady ceny podle podmínek odst, 3.5.,
Pro splněníbodu 5.4 je možno použít Přilohu
Nabidka do výběrového řízení

č,2

55

souhla8

56

záva:nó prohláŠ.ní zaemce, Že jé mu slav nemovité věci vČ€tně jgjích souČásti

57

Pod§tátnó náležitosti 6mlouvy:

§ Podmínkaml výběrového řízení s úředně ověřeným podpl5€m
Pro splnění bodu 5,5 je možno poLržlt Přílohu č. 1 - ProhlášeníúčaslnikaVýběrového řJzení

a přislušensrvi, kteráje předmět€ín výběrového řízení, dobře znám.
Pro splněnibodu 5,6 je možno použílPřílohu č. 1 - Prohlášeníťlčaslnlká Výbělového řizéni

-

platební podminky,
základnl úcaje o z46mci (frzická a práVnická osoba),
u íyzickéosoby mimo jiné UVádět údaje nezbytné pro vyholoveni smlouvy (vtilučné
Vlásinictv', §poluvlastnicNí nebo společnéhojměni mánželú),
Pro sphěnibodu 5.7 je možno použílPř|lohu
Nabidka do Výběrového řízsní

č.2

Forma zpíacování nabídky:
zpracována pjsemně v českémjazyce a podepsána právné áVázným způsob€m,

,

_

podána v originále, klerý mu§' být zabezpečen dle odst, 3,10 a doručena nejpozdéji
do stanov€ného dn€ a hodiny na Uved€né podaci místo, zájemci bude vydáno potvrzení
o převzetí nabídkypři osobním předání,

podáVá-li společnou nabídku vlce zájemců, mlsí bi,t nabídka podepsána píáýně záýaz^ýn
zpúsobem Všemi těmílo záiemci, Píohlášeni o splnéni podmlnek dle odst, 5,3, 5.5 á 5,6
podáVá 3 podepi§Uje sámostatně každý z nlch,
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6,1
6,2

článek 6
Hodnocenínabídek

Hodnocení nabídek provádí Výběrová komise Ustanovená navlhovalelem, ktelá poslupuie
V so,]ládu s Podminlami Výbeíové1,ořizeni

Výbérová komlse provede hodnocenl nabídok VteímínU slánoveném

odst 3,12 Vsidle

orqanizáčni tednothy LČR Urcené p.o podání nabídek, oteviráni nabÍdek sé múžezúčastnil
zájemc€

(popř, osoba pověřená žájemc€m/opnivněná

iednat za

z4efice na základě plné mocí

§úředně ověřeným podpi§ém), klén7 Vsouladu s Podmínkami Výběrového řízeni predbžil

6.3
6,4

nabídku do VÝbělového řízenl, klelá ié předmětem hodnocení,
V připádě idenlických nabídek rozhodne mezi účastníkylos.

Na základě Výsledků bude náVrhovalelem ulčen Vítěz vyhlášeného Výběrového řízeni,

Navrhovat€t §l vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé návíhy nebo výběrovó řlzení
zrušit b6z udání dí|vodú,a to lpo §končení lhúty pro podánl nabídék (zaslanó nabídky
do výběřového řízoni navrhovatel nevrací),

7-1

8.1
a,2
8,3

Článek 7
oznámení výsledkú
Účashíci budou pl§emně infolmováni o yýsledcích soutéže,nejpozději do 15 dnú ode dne
olevkánlobálek,

článek 8
Jistota (kauca)

Ji§tola zajištuie nároky navrhovatele pro připad, že účashíknesplni sVé závázky,

slažená listota bude víácena zái€mci, klerý Ve ,/ýběíovém iízeníneuspěl, nejpozděja
do 10 pracovnícb dnú od Vyhodnoceni nabídek výběrovou komisí, sleiným způsobem jakým
byla složena, bez možnosti uplalněí i dalšich nároků zájemco.

záj6mc], klený Ve výbérovémříz€niUšpěl, a o výšitétojistoly se
šnížízáVazekk€ složeníceny, Jistola bud€ započtena Vítézívýběíóvého řižení na úhíaduc€ny,

složenájlslola nebude Vrác€na

8,4

V případě neuzavření kupni smloirvy Ve lhůtě do 30 dnů od doručenínáVrhu smlouvy záj6mci,

9.1

člán€k 9
Uzavřénismlouw
NáVrhovatel §i Vyhíazuje práVo požadovat po vybíaném zájemci před podpigem smlouvy

9,2

smlouva musí bí zájemcem, jehož náV.h byl přjjal, uzavlena Vc lhůtě do 30 dnů od doíučení

i6hož náVň by| přijat, a dále V případénesplnění podminek kúpni smlouvy ž důvodu na straně
zájemce, jehož návrh byl pňjal,ji§tota propadá navíhovaleli,

předlož€ní listin osvédčujícichúdajéiim Uvedené v čestném plohlášení,
návíhu §mlou,,/y navrhoválelem záiemci,

v Hladci králové dne

lng. KarelFišer
LEšy

4

řií:!i§*.

lng, KarelFišer

Lesy České.€publlky,s,P,
iedltel oblasln ího řediielslv' v,ichodnl Čechy
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