MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ,
se sídlem Jana A. Komenského 221, 357 51, Kynšperk nad Ohří, IČ: 00259454
/dále jen “vyhlašovatel/
VYHLAŠUJE
ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen
„OZ“/,
VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
na prodej nemovitých věcí - pozemků p.č. 68/1 a 67, jehož součástí je
budova č. p. 384,
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří,
/dále jen „soutěž“/
za následujících podmínek veřejné soutěže
Vyhlašovatel tímto stanoví podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na
prodej nemovitých věcí - pozemků p.č. 68/1 a 67, jehož součástí je budova č. p.
384 (stavba občanského vybavení), vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, zapsané u
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu
vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří /dále jen „podmínky soutěže”/:
I.

Navrhovatel, účastník soutěže
1.

Navrhovatelem může být právnická nebo fyzická osoba, a to plně svéprávná.
Navrhovatelem se nemůže stát osoba, která je v prodlení s plněním peněžního závazku vůči
vyhlašovateli.

2.

Navrhovatelem je taková osoba, která podá v souladu s podmínkami soutěže nabídku do
soutěže ve lhůtě pro podávání nabídek, tedy zejm. způsobem a ve lhůtě stanovenými pro
podávání nabídek, složí ve stanovené lhůtě kauci, vyhoví všem podmínkám stanoveným
pro účast v soutěži a prokáže jejich splnění /dále jen „navrhovatel”/. Statut navrhovatele
trvá pouze do uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

3.

Účastníkem soutěže je navrhovatel, jehož nabídka vyhovuje podmínkám soutěže /dále jen
„účastník“/.
II.
Vymezení předmětu závazku, zásady ostatního obsahu smlouvy

1. Předmětem plnění soutěže je prodeje nemovitých věcí - pozemky p. č. 68/1 a 67,
jehož součástí je budova č. p. 384 (stavba občanského vybavení), vše v k.ú. Kynšperk
nad Ohří, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální
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pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří /dále vše jen
„předmět prodeje”/
2. O záměru prodeje nemovitých věcí - pozemků p.č. 68/1 a 67 k.ú. Kynšperk nad Ohří, jehož
součástí je budova č. p. 384 (stavba občanského vybavení), zapsané u Katastrálního úřadu
pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1 pro Město
Kynšperk nad Ohří, bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří usnesením
č. ZM 26/2017 ze dne 20.09.2017 záměr prodeje bude zveřejněn po dobu 30 dní od
26.09.2017 do rozhodnutí Zastupitelstva města o prodeji.
3. Vyhlašovatel
tímto
vyzývá osoby způsobilé být navrhovatelem, popř.
účastníkem této soutěže, aby mu podávaly nabídky na koupi nemovitých věcí pozemky p.č. 68/1 a 67, jehož součástí je budova č. p. 384 (stavba občanského vybavení),
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,
katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří,
z nichž vyhlašovatel vybere nabídku navrhovatele, který navrhne nejvyšší kupní cenu
a nejvhodnější záměr způsobu využití předmětu prodeje /dále jen „vítěz soutěže”/.
Poté vyhlašovatel, jakožto prodávající, uzavře s vítězem soutěže kupní smlouvu, kterou
převede na vítěze soutěže vlastnické právo k předmětu prodeje a vítěz soutěže převezme
závazky v yh l aš o v at el e (prodávajícího) související s předmětem prodeje a
zaplatí nabídnutou kupní cenu /dále jen „cena“/.
4. Vyhlašovaná minimální výše kupní ceny požadovaná vyhlašovatelem činí
1.650.000,00 Kč (slovy: Jedenmilionšestsetpadesát korun českých), která byla
stanovená znaleckým posudkem o ceně obvyklé zpracovaného ke dni 12.09. 2016 č. j.
16-5939 znalkyní Helenou Přibylovou, Sokolovská 1205, Sokolov, IČO 617 904 01.
5. Závazný obsah vyhlašovatelem zamýšlené kupní smlouvy v požadovaném znění, na
kterém vyhlašovatel trvá / dále jen „požadované znění smlouvy”/, tvoří nedílnou přílohu
těchto podmínek soutěže. Od požadovaného znění smlouvy se účastníci nesmí odchýlit,
pouze doplní do vyznačených prázdných částí svoji identifikaci, záměr způsobu využití
předmětu prodeje, výši kupní ceny, kterou navrhují vyhlašovateli za celý předmět prodeje,
místo a datum podpisu a podpis s případným otiskem razítka.
6. Při převodu vlastnického práva bude k předmětu prodeje zřízeno předkupní právo ve
prospěch vyhlašovatele (prodávajícího), a to jako právo věcné, jež bude zapsáno do katastru
nemovitostí.
7. Doplatek kupní ceny snížený o částku kauce je splatný do šesti měsíců ode dne obdržení
oznámení o schválení kupní smlouvy Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří. Nebudeli doplatek uhrazen ve lhůtě, je vítěz soutěže (kupující) povinen zaplatit vyhlašovateli
(prodávajícímu) smluvní pokutu ve výši 150.000,-- Kč (slovy: Jednostopadesáttisíc korun
českých). Navrhovatel podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, že smluvní pokuta se stává
splatnou prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty dle tohoto bodu, a to bez
výzvy k její úhradě, přičemž vyhlašovatel (prodávající) je v takovémto případě oprávněn
jednostranně započíst smluvní pokutu oproti prodejní kauci, uhrazené navrhovatelem
(kupujícím) vyhlašovateli (prodávajícímu) při podání nabídky.
8. Uhrazení celé kupní ceny ve lhůtě dle předchozího bodu je podmínkou pro uzavření
předmětné kupní smlouvy dle předchozích bodů. Pokud tedy nebude celá kupní cena
v uvedené lhůtě uhrazena, tak předmětná smlouva nebude s vítězným uchazečem uzavřena.
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9. Podmínky soutěže se bezplatně vydávají všem osobám, které projeví zájem, při osobní
návštěvě v místě sídla vyhlašovatele, místnost č. 1 (podatelna) /dále jen „podatelna“/, ve
dnech a hodinách určených pro veřejnost, pokud jsou pracovními dny, po celou dobu lhůty
pro podávání nabídek. Kompletní podmínky soutěže jsou rovněž po celou dobu lhůty pro
podávání nabídek k dispozici na internetových stránkách Města Kynšperk nad
Ohří http://www.kynsperk.cz (veřejné zakázky).

III.
Informace o nemovitých věcech (předmětu prodeje)
1. Předmětem prodeje jsou nemovité věci - pozemky p. č. 68/1 a p. č. 67, jehož součástí je
budova č. p. 384 (stavba občanského vybavení), vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, zapsané u
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví
č. 1 pro Město Kynšperk nad Ohří.
2. Objekt č. p. 384 v ulici Mládeže, Kynšperk nad Ohří, sloužil jako jesle, později jako
pracoviště Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a provozovna pro podnikání.
3. Platným územním plánem jsou pozemky určeny jako „Občanská vybavenost“, bližší
informace o možnosti využití území na stránkách Města Kynšperk nad Ohří
http://up.kynsperk.cz/ .
4. K pozemku p. č. 67 je vydané platné stavební povolení pro výstavbu parkovacích stání.
5. Bližší informace je možné získat u Ing. Kateřiny Jílkové, Městský úřad Kynšperk nad Ohří,
majetkový odbor, Jana A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří, II. podlaží kancelář č. 25,
v případě zájmu je vhodné dohodnout konkrétní termín na tel. 724 416 016, nebo e-mailu:
jilkova@kynsperk.cz.
6. Prohlídka shora uvedených nemovitých věcí (předmětu prodeje) je možná po dohodě.

IV.
Kritéria soutěže
1. Kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je navrhovaná výše ceny a záměr využití
předmětu prodeje.
2. Navrhovaná výše ceny nesmí být nižší než minimální výše ceny stanovená v odstavci 4
článku II. a musí být uvedena ve stejné měně.

V.
Lhůta pro podávání nabídek a způsob jejich podávání
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1. Lhůta pro podání nabídek počíná dnem vyhlášení soutěže a končí dnem 27.10.2017
v 10:00 hodin.
2. Nabídky mohou být předkládány v sídle vyhlašovatele: Kynšperk nad Ohří, Jana A.
Komenského 221/13, podatelna, popřípadě je možno je zaslat poštou na adresu: Jana A.
Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří. V případě zaslání nabídky poštou se považuje
za okamžik podání nabídky okamžik jejího doručení na podatelnu vyhlašovatele.
3. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce opatřené názvem soutěže: „Veřejná soutěž o
nejvhodnější nabídku na prodej bývalých jeslí Kynšperk nad Ohří“, identifikačními
údaji navrhovatele (v případě právnické osoby: název, sídlo, identifikační číslo, telefon;
v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, adresa pro doručování, telefon)
a upozorněním „NEOTVÍRAT“. Na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i
razítkem navrhovatele. Při nesplnění některé z těchto podmínek nebude nabídka přijata.
4. Nabídka musí obsahovat:
a) návrh požadovaného znění smlouvy s vyplněnými údaji týkajícími se osoby
navrhovatele, záměru způsobu využití předmětu prodeje, kupní ceny, místo a
datum podpisu, které nesmí být přepisovány nebo škrtány, a to v jednom vyhotovení
smlouvy musí být řádně podepsáno navrhovatelem, popř. osobou (osobami)
oprávněnou jednat jménem navrhovatele; všechna vyhotovení návrhu požadovaného
znění smlouvy musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným
nerozebíratelným spojením, avšak tak, aby bylo možno jednotlivé listy návrhu
požadovaného znění smlouvy při listování návrhem bezproblémově obracet;
b) originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku, je-li v něm navrhovatel zapsán;
c) originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku, je-li v něm
navrhovatel zapsán, pokud navrhovatel podává nabídku jako fyzická osoba s
živnostenským listem;
d) originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z jiného zákonem určeného rejstříku, pokud
se navrhovatel do obchodního rejstříku nezapisuje a je v takovém jiném rejstříku zapsán;
e) originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího
oprávnění osob, které návrh požadovaného znění smlouvy podepsaly, takový úkon
učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny; plná moc se nevyžaduje, pokud
bude návrh požadovaného znění smlouvy podepsán navrhovatelem, jež je fyzickou
osobou
f) potvrzení o složení kauce a dispozice pro vrácení kauce, a to číslo účtu, název peněžního
ústavu, variabilní symbol a případné další údaje potřebné pro identifikaci složení kauce
a pro realizaci bezhotovostního převodu při vracení kauce.
g) záměr využití celého objektu č. p. 384 specifikované v odstavci 1 čl. II.
5. Doklady uvedené v odstavci 4 tohoto článku písm. b), c), d) a e) nesmí být k datu podání
nabídky starší než jeden měsíc.
6. Nabídka musí být předložena v českém jazyce; v případě účasti zahraničních osob v úředně
ověřeném překladu do českého jazyka.
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VI.
Zásady pro skládání kauce
1.

2.
3.

Osoba, jež bude mít zájem podat nabídku do této soutěže, je povinna na důkaz vážného
zájmu o uzavření smlouvy a naplnění jejího obsahu složit kauci ve výši 150 000,- Kč
(slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých) ve prospěch účtu č. 19-4587390287/0100
vedeného u Komerční banky, a.s. /dále jen „účet”/.
Za složení kauce se pokládá její připsání ve prospěch uvedeného účtu. Kauce musí být
složena nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek, v opačném případě nebude
nabídka přijata.
Při skládání kauce musí být platba provedena s následující specifikací:
a) variabilní symbol
b) specifický symbol
c) konstantní symbol

31520
identifikační či rodné číslo navrhovatele
308 bezhotovostní vklad,
559 hotovostní vklad.

VII.
Vracení kaucí
1.

Vyhlašovatel je povinen vrátit kauci navrhovateli, který kauci složil a jehož nabídka byla
odmítnuta, a to do čtrnácti dnů poté, co vyhlašovatel navrhovateli zašle vyrozumění o
tomto odmítnutí.

2.

Vyhlašovatel je povinen v případě zrušení soutěže vrátit kauci všem navrhovatelům,
kteří kauci složili, a to do čtrnácti dnů poté, co jim oznámí zrušení soutěže; tím není dotčeno
ustanovení čl. VIII.

3.

Navrhovatelé jsou ve své nabídce povinni uvést dispozice pro vrácení kauce, a to číslo
účtu, název peněžního ústavu a případné další údaje potřebné pro realizaci
bezhotovostního převodu při vracení kauce. Jiným způsobem než bezhotovostním se
kauce nevracejí.

4.

Navrhovatel je oprávněn v odůvodněných případech příslušné dispozice pro vrácení kauce
písemným sdělením doručeným vyhlašovateli s odkazem na příslušnou soutěž změnit.

5.

Vyhlašovatel vrátí kauci podle dispozic navrhovatele. Jestliže navrhovatel žádné takové
dispozice neuvede nebo uvede dispozice nesprávné nebo neúplné, není to důvod
k vyřazení nabídky ze soutěže. Město Kynšperk nad Ohří 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.

6.

Navrhovatel se podáním nabídky výslovně vzdává práva na úroky ze složené kauce.

5/7

VIII.
Realizace kauce
1.

Bez ohledu na výše uvedené propadá kauce vždy ve prospěch Města Kynšperk nad Ohří,
pokud:
a) navrhovatel, popř. účastník soutěže, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější
nabídka, zmaří doručení vyrozumění o přijetí nabídky,
b) z důvodů na straně navrhovatele, popř. účastníka, s nímž byla uzavřena smlouva,
dojde k zániku této smlouvy nebo ke zmaření splnění této smlouvy.

2.

Navrhovatel, popř. účastník, podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, že kauce může být
použita na úhradu smluvní pokuty pro případ neuhrazení kupní ceny v plné výši v termínu
dle č. II odst. 7 těchto podmínek soutěže, dále souhlasí, že smluvní pokuta se stává
splatnou prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty dle tohoto odstavce, a to
bez výzvy k její úhradě, přičemž vyhlašovatel (prodávající) je v takovémto případě
oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu oproti kauci uhrazené navrhovatelem
(kupujícím) vyhlašovateli (prodávajícímu) při podání nabídky.

IX.
Zahrnutí nabídky do soutěže
1.

Nabídku lze zařadit do soutěže pouze tehdy, splňuje-li tato nabídka i osoba navrhovatele
podmínky soutěže shora uvedené, 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 nebo u které nebyla
uhrazena ve stanovené lhůtě kauce.

3.

Nabídku nelze po jejím předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či
doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže učiněné
vyhlašovatelem podle odstavce 1 čl. XI.
X.
Vyhodnocení soutěže

1.

Otevírání obálek se uskuteční na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad
Ohří po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, t. j. 01.11.2017. Otevírání obálek je veřejné
a o jeho průběhu bude sepsán zápis, který bude součástí zápisu z jednání zastupitelstva
města.

2.

Uzavření kupní smlouvy a prodej předmětu prodeje na základě vybrané nabídky podléhá
schválení v Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří.

3.

Oznámení o přijetí nabídky a usnesení o rozhodnutí Zastupitelstva města Kynšperk nad
Ohří zašle vyhlašovatel vítězi soutěže doporučeným dopisem nebo do datové schránky, a
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to do 14 dnů ode dne konání schůze zastupitelstva, na které dojde k vybrání nejvhodnější
nabídky.
4.

Vyhlašovatel je dále povinen vyrozumět navrhovatele, popř. účastníky soutěže, kteří v
soutěži neuspěli, že jejich nabídky byly odmítnuty, a to oznámením doporučeným dopisem
nebo do datové schránky.

5.

Vítěz soutěže je povinen zaslat vyhlašovateli písemné sdělení o zaplacení kupní ceny, ve
kterém bude uveden datum a způsob platby, a to nejpozději do tří dnů po realizaci této
platby.

XI.
Závěrečná a společná ustanovení
1.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
a) dodatečně změnit podmínky soutěže;
b) zrušit soutěž;
c) odmítnout všechny předložené nabídky;
d) odchýlit se od těchto podmínek.

2.

Změnu podmínek soutěže nebo zrušení soutěže uveřejní vyhlašovatel způsobem, kterým
vyhlásil podmínky soutěže – zveřejněním na úřední desce.

3.

Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži, ani na vrácení
jejich nabídky a podkladů s ní předaných, ani na úroky ze složené kauce.

4.

Tato veřejná soutěž je veřejnou soutěží dle platných právních předpisů. Podáním nabídky
vyjadřuje navrhovatel svou plnou akceptaci těchto podmínek soutěže a současně potvrzuje,
že si kupní smlouvu ve smyslu čl. II., jež je součástí těchto podmínek soutěže, dostatečně
pročetl a že je mu znám její obsah, který považuje za srozumitelný. Další jednání Města
Kynšperk nad Ohří je v dobré víře s těmito skutečnostmi.

V Kynšperku nad Ohří dne 26.09.2017
„vlastní rukou“
Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA
Místostarostka Města Kynšperk nad Ohří
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