OBEC STŘEZETICE
OKRES HRADEC KRÁL OVÉ

Obec Střezetice
Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD.
Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených pozemků a zveřejňuje
podmínky výběrového řízení.
Zveřejnění podmínek výběrového řízení je současně zveřejněním záměru prodat nemovitosti dle
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů. Termínem vyhlášení se
považuje datum zveřejnění záměru na úřední desce obce.
Vyhlašovatelem je Obec Střezetice, Střezetice 48, PSČ 503 12.
Zájemce (účastník) výběrové řízení je osoba, která se svou nabídkou ve formě předepsané
přihlášky účastní výběrového řízení.
1. Předmětem prodeje jsou následující pozemky, které vzniknou oddělením z pozemku poz.
parc. č. 15 zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Střezetice a katastrální území
Dlouhé Dvory, vedeného v KN u Katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj v Hradci Králové, na základě geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 63-23/2011 zpracovaného Ing. Viktorem Netušilem, ověřeného dne 11.4.2012
zeměměřičským inženýrem pod číslem 78/2012 a potvrzený dne 4.5.2012 Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, pod č. j. 556/2012,
nově označené v KN jako:
- pozemek poz. parc. č. 15/5 o výměře 1275 m2,
- pozemek poz. parc. č. 15/6 o výměře 1367 m².
Jedná se o pozemky určené k výstavbě rodinných domů. U pozemků je možnost připojení na
inženýrské sítě, tj. vodovodní řád, dešťovou kanalizaci (nutná vlastní ČOV), plynovod a
elektriku, zajištěna. Pozemky se nacházejí v území místní části Dlouhé Dvory zčásti
obklopené zástavbou, které je určeno platným územním plánem obce Střezetice k výstavbě
rodinných domů se sedlovou střechou (využití území: bydlení venkovské). Bližší informace o
prodávaných nemovitostech je možné získat u Obce Střezetice, popř. sjednat prohlídku
(v úředních hodinách obce). Pozemky nejsou zatíženy zástavními právy.
2. Minimální nabídková cena se stanoví na 450,- Kč/1 m² u každého pozemku - dle
výměry pozemku. Každý jednotlivý pozemek je nabízen k prodeji jako celek.
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3. Podmínky prodeje:
- do 30-ti dnů ode dne schválení prodeje zastupitelstvem Obce Střezetice vybranému
zájemci (účastníkovi řízení) bude s tímto zájemce uzavřena kupní smlouva, jejímž
předmětem bude závazek vybraného zájemce ke koupi pozemku na stavbu rodinného
domu,
- v den uzavření kupní smlouvy (nejpozději při jejím podpisu oběma účastníky) bude
zaplacena celá nabídnutá kupní ceny dle podmínek kupní smlouvy, popř. složena do
notářské/advokátní úschovy vybrané obcí,
- součástí vlastní kupní smlouvy bude předkupní právo zřízené ve prospěch prodávajícího
(předkupní právo ukládá kupujícímu povinnost nabídnout prodávajícímu pozemek zpět
ke koupi pro případ, že by je chtěl následně prodat s tím, že účastníci se dohodnou na
shodných cenových podmínkách). Předkupní právo zanikne ke dni zápisu budovy
postavené na pozemku do katastru nemovitostí a předložením potvrzení příslušného
Stavebního úřadu, že údaje o způsobu užívání budovy/budov a pozemků, na kterých je
budova postavena, v souhlasu s užíváním stavby odpovídají skutečnosti,
- součástí vlastní kupní smlouvy bude dále ujednání o výhradě zpětné koupě, na základě
které vznikne zájemci povinnost převést na požádání obce pozemek zpět obci za stejnou
cenu, jako byla cena kupní. Požádat o zpětnou koupi bude obec moci pouze za
předpokladu, že do 18 měsíců od uzavření kupní smlouvy nebude mít zájemce stavební
povolení k postavení rodinného domu s vyznačením nabytí právní moci k předmětnému
pozemku,
- pro případ, že kupující do 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy nebude mít stavební
povolení k postavení rodinného domu s vyznačením nabytí právní moci k předmětnému
pozemku, sjednají účastníci v kupní smlouvě smluvní pokutu 80.000,-Kč, kterou je
povinen kupující uhradit do 14 dnů od doručení písemné výzvy prodávající,
- pro případ, že vybraný zájemce nepřistoupí k uzavření kupní smlouvy uvedené v prvním
odstavci tohoto článku, zavazuje se zájemce uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč,
kterou je povinen uhradit do 14 dnů od doručení písemné výzvy Obcí Střezetice na jím
uvedenou adresu k jejímu zaplacení. Obec jako vyhlašovatel je oprávněna nárok na
smluvní pokutu započíst na složenou kauci.
4. Adresa pro podání nabídek : Obecní úřad Střezetice, Střezetice čp. 48, 503 12 Všestary.
Obálku zajistěte proti nežádoucímu otevření a označte: „Nabídka – pozemek Dlouhé
Dvory“.
Nabídku lze učinit výhradně písemně, k ústně podaným nabídkám nebude přihlíženo.
Nabídku lze doručit buď osobně v úředních hodinách obecního úřadu, nebo doporučenou
poštou na uvedenou adresu.
5. Lhůta pro podání písemných nabídek do výběrového řízení končí: 25.5.2015. Z důvodu
právní jistoty vyhlašovatel stanoví, že nabídky zaslané doporučenou poštou musí být opatřeny
podacím razítkem poštovní podatelny nejpozději ke dni 25.5.2015 tak, aby dne 26.5.2015 byly
doručeny vyhlašovateli. K opožděně podaným nabídkám se nepřihlíží.
6. Písemná nabídka zájemce – přihláška do výběrového řízení musí obsahovat (zároveň):
- údaje o zájemci: jméno, příjmení, rodné číslo, případně IČO, adresu trvalého pobytu,
příp. adresu pro doručování/fyzické osoby/, název, IČO, sídlo, označení osoby
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oprávněné za PO jednat a výpis z obchodního rejstříku /právnické osoby/, u právnických
osob nezapisovaných do OR zakladatelské dokumenty;
- nabídku kupní ceny (konkrétní částka uvedená číselně i slovně – v celých Kč za jeden m²
a za celý pozemek, v případě rozporu má přednost číselná hodnota);
- specifikaci požadovaného pozemku označením jeho parcelního čísla;
- závazek zájemce k uzavření kupní smlouvy dle čl. 3 a dále závazek, že po podpisu kupní
smlouvy začne bez zbytečného odkladu provádět potřebné činnosti vedoucí k získání
územního rozhodnutí dle vyhlášky č.503/2006 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb.,
na stavbu rodinného domu na výše uvedeném pozemku;
- potvrzení o složení peněžní jistoty – kauce vč. čísla účtu pro případné vrácení kauce;
- nabídka musí být učiněna v jazyce českém, podepsána a datována.
V případě nesplnění některé z těchto povinných obsahových náležitostí se zájemce nestává
účastníkem výběrového řízení a k jeho nabídce nebude přihlíženo. Účastníci jsou svými
nabídkami vázáni.
7. Ostatní podmínky výběrového řízení:
-

-

-

-

-

-

do výběrového řízení se mohou přihlásit fyzické osoby starší 18-ti let s českým státním
občanstvím plně způsobilé k právnímu jednání a české právnické osoby;
v obálce může být nabídka pouze na jeden pozemek. V případě, že nebude konkrétní
částka jako nabídka ceny uvedena, nebo bude v jedné obálce více nabídek, bude přihláška
vyřazena z výběrového řízení a nebude k ní přihlíženo;
před uplynutím lhůty k podání přihlášek může žadatel svou přihlášku písemně doplnit,
změnit, zpřesnit nebo vzít zpět;
po uplynutí lhůty pro podání přihlášek do výběrového řízení budou doposud zalepené
obálky všech žadatelů otevřeny společně na jednání „hodnotitelské komise“ složené z 5
členů zastupitelstva jmenované zastupitelstvem obce a 2 náhradníků z členů
zastupitelstva, která návrhy posoudí, zhodnotí a písemně doporučí neveřejným záznamem
zastupitelstvu obce k rozhodnutí; rozhodujícím kritériem pro výběr zájemce o koupi bude
nabídková cena;
výběrové řízení končí dnem rozhodnutí zastupitelstva obce o prodeji, případně zamítnutí
celého záměru. Zastupitelstvo Obce může rozhodnout o opakování výběrového řízení za
nových podmínek, o zrušení výběrového řízení (bez dalšího) nebo nevybrat žádného
zájemce (bez uvedení důvodu);
rozhodnutí o schválení prodeje zastupitelstvem obce oznámí Obec Střezetice žadatelům
písemnou formou do 10-ti dnů ode dne rozhodnutí, v ostatních případech dle rozhodnutí
zastupitelstva na úřední desce Obce;
na toto výběrové řízení se nevztahují podmínky veřejné soutěže dle zákona 90/2012 Sb.
ze dne 25. ledna 2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ani jiné podmínky stanovené obecně závaznými předpisy;
zájemce je povinen nejpozději ke dni podání nabídky složit na bankovní účet Obce
Střezetice č.1080798319/0800 vedený u České spořitelny, a.s. peněžní kauci ve výši
25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) na důkaz projevu vážného zájmu o
koupi pozemku a to tak, aby byla připsána na účet Obec nejpozději ke dni 25.5.2015. Jako
variabilní symbol účastník uvede v případě, že je fyzická osoba – rodné číslo, v případě,
že účastníkem je právnická osoba - IČ. Dokladem o složení kauce je pokladní stvrzenka
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nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši kauce z účtu odesílatele
ve prospěch některého z výše uvedených účtů. Doklad o složení kauce musí být součástí
podané nabídky. Na nabídky, u nichž účastník nesloží kauci ve výše stanovené lhůtě
některým z výše uvedených způsobů, nebude brán zřetel. Složení kauce směnkou nebo
šekem není možné, rovněž není možné složení kauce v hotovosti či zápočtem;
- zájemce uvede ve své nabídce číslo účtu, na které mu má být kauce vrácena, pokud
nesplnil podmínky účasti ve výběrovém řízení nebo nebyla-li jeho nabídka vybrána jako
nejvhodnější. Nebude-li číslo účtu uvedeno, bude kauce vrácena na účet, ze kterého byla
kauce odeslána, a není-li ani ten znám, tak poštovní poukázkou na adresu účastníka
uvedenou v nabídce na náklady účastníka. Příkaz bance k převodu kauce zpět bude zadán
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků výběrového řízení. Náklady
na převod hradí účastník a organizátor má právo si výši poplatků započíst proti kauci. U
vybraného zájemce bude složená kauce použita na úhradu kupní ceny;
- účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení;
- zrušení výběrového řízení bude oznámeno stejným způsobem jako vyhlášení.
Ve Střezeticích dne 9.3.2015
Radim Slánek
starosta obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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