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ozNÁMENí e pnavrDl,A rrEŘE.lxÉ, sourňžB
obec Suchov stanovuje nížeuvederrá pravidla veřejné soutěže při prodeji nemovitých věci, které jsou
vymezeny přílohou č. 4 Oznámením ziměru prodat, přičemžobec Suchov si jakožto vyhlašovatel
veřejné soutěže lryhrazuje právo podmínky veřejné soutěže změnit nebo soutěž zrušit, a to roáodnutím
přís|ušnéhoorgánu obce.

I.

Yšeobecné podmínky
l. Předmětem této soutěže je právo toho účastníka,ktmý předložil nejqýhodnější nabídku uzavřít
s obcí Suchov smlouvu o smlouvě budoucí o převodu nemoviqých věcí (dále také jako ,smlowa").
Pro účelytohoto prodeje se manželénebo spoluvlastníci považujízajednoho oprávněného žadatele.
Nejvýhodnějšínabídku podá ten účastníkveřejné soutěže, který nabídne nejvyššíkupní cenu za
nemovité věci. Nabídkakupní ceny za nernovité věci musí b}t stanovena pevnou částkou v penězích
(v českých korunách).
Konečnérozhodnutí o uzaťenísmlouly je lyhrazeno zastupitelstvu obce Suchov. Na uzavřené této
smlouly nemá úěastníkveřejné soutěže právní nárok. Obec Suchov zveřejni oznámení o vyhlášení
veřejnó soutěže, vč. jejich podmínek, vhodným způsobem, ato na příslušných úředních deskách.
3. Veřejná soutěž probíhá obdobné jako aukce, na které účastnícipředkládaní veřejné své nabídky.
Veřejnou soutěž řídíMgr, Maňin Juřík (dále jen ,,vedoucí veřejné soutěže").
4. Pravidla veřejné soutěžejsou stanovena těmito pravidly ajejich přilohami, zejména přílohou č. 4 oznámením záměíu prodat.

il.

Konání veřejné soutěže a podávání nabídek
l. Veřejná soutěž se koná dne 2.6.2022 v 15:00 hod v budově Obecního uřadu Suchov, a to konkrétně
v sálu v 1 NP (dále jen ,,nfuío konánť'). Zájemce o úěast ve veřejné soutěži je oprávněn účastniíse
veřejné soutěže a podávat nabídky pouze, pokud se zaregistruje a převezme si registrační číslo.
Zájemci o účastna veřejné soutěži se mohou zaregistrovat v míslě konání nebo v úředních hodinách

úřadu Suchov. Registračni formulář (příloha č.2) bude k dispozici na
jakož i v budově obecního úřadu Suchov. Podpisem registračního
formuláře zájemce mj. prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly, s nemoviqými věcmi a
v budově obecního

internetoqých stránkách,

J.

4.

5,

6.
7.

podmínkami soutěže.
Zájemcem můžebyl pouze §zická osoba, přičemžtaková má povinnost se při registraci prokiuat
platným občanským prukazem či cestovním pasem. Zájemcijsou povinni účastnitse veřejné soutěže
osobně. V případě, že zájemci o veřejnou soutěž budou manželé,kleří budou mít zájem ziskat
nemovité věci do společnébojmění manželů, nebo více osob, kteří budou mit zájem získat pozemek
do podílového spoluvlastnictví, musí se veřejné soutěže zúčastnit všechny §,to osoby. Takto musí
býr zájemci rovněž zaregistrováni.
Na zrákladě registrace (vyplněný formulář přílohy č. 2) bude ájemci přiděleno registračníčíslo.
Tímto okamžikem je zájemce povžován za úěastníka veřejné soutěže (dále jen ,,účasníkveřejné
soutěže"). V registračnímformuláři zájemce uvede pozemky o jejichž koupi se prostřednictvím
veřejné soutěže bude uchazet. Zájemce není oprávněn soutěžit ojiné než označenépozemkry.
Jiné osoby, které nejsou účastníkyveřejné soutěže, nejsou oprávněny nabidky podávat, ale mohou
se veřejné soutěže účastnitjako přihližejicí.
Minimální cena za nemovité věci byla stanovena na 850 Kč za l m2 převáděných nemoviqich věcí.
Tato cenaje současně vyvolávací cenou. Minimální příhoz se stanoví ve !:ýši I.000 Kč.
Učastníciveřejné soutěže se při příchodu se zapisují do prezenčnílistiny. Při prezenci se každý
účastníkmusí prokázat platným průkazem totožnosti.
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8.

9.

Vedoucíveřeiné soutěže oznální vyvolávací cenu, přečtc seznam registračních číseltěch účastníků.
kteří se pro veřejnou soutěž řádně zaregistrovali.
Učastnici veře.jné soutěže podávajínabídky zvednutinr registrač|ríhočisla hned po vylrlášení výzvy,

Podáním nabídky jsou účastrriciveřejné soutěže neodvolatelně vázáni. Zvýšenínabízené ceny
účastníkemveře.iné soLrtěže bude vždy probíhat zvednutím registračníhočíslaa oznámením
nabízené ceny na základě výzvy vedoucího veřejné soutěže.
10. Účastnici jsou povirrni dodržovat platná protiepideniologická opatřeni. která budou účinnáke dni
konání veřejné soutěže.

l.

2.
3.
4,
5,

6.

III.
Výběr nejvhodnější nabidky
Za nejvýhodnějši nabídku bude považována nabídka účastníkaveřejné soutěže, kteqí nabídne
nejvy,ššícenu za 1 rrr] převáděných nemovitých věcí (dále jen .,vítěznj účastník,-eřejné soutěže").

Vítěznému účastníkoviveřcjné soutěže bude vedoucím veřejné soutěže vydáno neprodleně po.iejím
skončenípotvrzení o podání nejqhodnější nabídky, jehož minimálriě jedno vyhotovení vítězný
účastníkveřejné soutěže stvrdí svýra podpisem,
Vyrozumění ostatních úěastníkůveřejné soutěže ve smyslu § 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, kteří ve veřejné soutěži rieuspěli a jejichž nabídky byly odmitnu§, bude probíhat tak. že
vedoucí veřejrré soutěže oznámí registračníčíslovítězného účastníkaveřejné soutěže a rrásledně
registračníčís]aúčastníků.kteří neuspěli.
Vítězný účastníknerrí oprávněn se účastnitdalšíveřejné soutěže v dž den na odlišný pozemek tj.
zájemce můžebýt vítězným účastníkempouze ujednoho pozemku.
Po skončeníveřejné soutěže předložíjejí vedoucí infotmaci o vítěznémuchazeči příslušnýrn
orgánúm obce,
Neprodleně po rozhodnutí zastupitelstva Obce Suchov, kteqim bude sc|,tváleno uzavření smlottvy
s vítězným účastníkernveřejné soutěže (na schvá|ení takového usnesení není právní nárok). vyzve
obec Suchov písemně tohoto účastníkak uzavřeni smlouly. Vítězný účastníkveřejné soutěže rriá

povinnost uzavřít smlouvtt nejpozději do 31.12.2,02,2. případně vjinérn datu po dohodě sObcí
Suchov. a to za minimálně takových podminek, kteréjsou uvedeny v úvodu tohtrto záměru.
Neuzavře-li vítězný účastníkveřejné soutěže smlouvu v uvedené lhůtě, zanikájeho právo sm|truvtt
uzavřít obec Suchov.je oprávněna požadovat po účastníkovirráhradu škody, která obci vznikla
v souvislosti s jednánírn vítčzrréhoúčastrríka.

lv.

l.
2.
3.
,l.

závěrečná ustanoyení
Účastník veřejné soutěže nemá nárok rra náhrarlu nákladů spojených s účastina ni.
Obec Suchovje oprávněna odmítnout všechn,v. předložené nabídky účastníkůveřejnó soutěže,
Poskytnuté osobní údaje.isou zpracovávány za účelempřípravy, konání a zpracování qsledků
veřejné soutěže v souladu s nařízením Evlopského parlan]entu a rady 20161619 ze dne 2] . 4. 2016
a zákonem č, 110/20l9 Sb., o zpracování osobních úda.iů,
Jestliže některá ustanovení výše uvedených pravidel bude nebo se stane kjakénrukoliv okarrržiku
neplatným, neúčinnýmnebo ncprosaditelnýnr, zůstává tím platnost, účinnostnebo prosaditelnost
ostatních ustanovené těchto podmínek veřejné soutěže nedotčcna.

Přílolra č. 1:
Příloha č. 2:
Pří|oha č. 3:

Příloha č,4:

Registračníformulář účastníkaveřejné soutěže
Potvrzení o podání nejvýhodnější nabídky
Protokol o podaných nabídkách
Oznámení o záměru prodat
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