
 

 
6308/SMB/2017-SMBM 
Č.j.: UZSVM/SMB/6101/2017-SMBM 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 467, 293 01 Mladá Boleslav 

 
  

Oznámení o výběrovém řízení  
 

č. SMB/M007/2017 a jeho podmínkách 

 
na zjištění zájemce o koupi movitého majetku 

 
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“), jemuž podle § 9 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ust. 
§ 21 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech zákonných 
podmínek, 

 

vyhlašuje dne 13. listopadu 2017 

výběrové řízení (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedené movité věci  
ve vlastnictví České republiky. 

 
 

Čl. 1 
Prodávaný majetek 

 

 Hrobové příslušenství k hrobu č. UH-Ve-117, rodina Hanušákova, 
které se nachází na hřbitově v Mnichově Hradišti. 

 
 

Čl. 2 
Popis prodávaného majetku 

 
Hrobové příslušenství tvoří leštěná deska s nápisem „RODINA HANUŠÁKOVA“ a kamenná 
deska pro jednodílný hrob bez podzemní kobky, v urnovém háji ve třetím díle hřbitova 
v Mnichově Hradišti. 
 
 

Čl. 3 
Prohlídka prodávaného majetku 

 
Movitá věc je volně přístupná na hřbitově v Mnichově Hradišti. 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. 4 
Vyhlášená minimální kupní cena 

Vyhlášená minimální kupní cena movité věci činí celkem 1.538,00 Kč (slovy: 
jedentisícpětsettřicetosm korun českých). 

 

 
Čl. 5 

Účastníci výběrového řízení 
 
1. Úřad nabízí prodávaný majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ 

mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby. Účastníky tohoto VŘ nemohou být fyzické 
osoby uvedené v ust. § 18 ZMS1). 

2. Účastníkem VŘ se stává ten, kdo předložil Úřadu písemnou nabídku, která splňuje náležitosti 
stanovené tímto Oznámením a Podmínkami výběrových řízení na prodej majetku 
vyhlašovaných Úřadem (dále jen „Podmínky VŘ“). Podmínky VŘ jsou nedílnou součástí 
tohoto Oznámení. 

3. Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku. 
 

4. Podáním nabídky účastník VŘ akceptuje podmínky VŘ a skutečnosti uvedené v popisu 
prodávaného majetku. 

 
 

Čl. 6 
Podání nabídky a doručení obálek s nabídkami 

 
1. Nabídka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno označení 

adresáta (Úřadu) a která musí být opatřena zřetelným nápisem: 
 

„Výběrové řízení čís. SMB/M007/2017 - NEOTEVÍRAT !!!“ 

 
2. Obálka s nabídkou musí být Úřadu doručena do 13. prosince 2017 do 8,30 hod. včetně 

(dále jen „lhůta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik doručení obálky s nabídkou je 
bez ohledu na způsob doručení považováno skutečné převzetí obálky s nabídkou podatelnou 
Úřadu na adrese: 
 
Adresa pro doručení poštou: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav 
tř. Václava Klementa 467 
293 01 Mladá Boleslav 
 

3. Obálku s nabídkou lze doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen 
„poštou“), kurýrní službou nebo jiným veřejným přepravcem. Za včasné podání obálky 
s nabídkou odpovídá účastník. Případné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné 
poštou, kurýrní službou či jiným veřejným přepravcem jde k tíži účastníka. Nabídky nelze 
doručit cestou datové schránky, na nabídky takto podané nebude brán zřetel. 

                                                 
1) Majetek nemůže být převeden ve prospěch: 

a) soudců a přísedících, státních zástupců, příslušníků Policie České republiky, znalců, tlumočníků a notářů, jakož i 
zaměstnanců soudů, státního zastupitelství, Policie České republiky a notářských kanceláří, 

b) zaměstnanců Úřadu, 
c) starostů, zástupců starosty, tajemníků a dalších zaměstnanců příslušných obecních úřadů a obdobně příslušných 

úřadů měst a městských částí, jakož i osob jim blízkých. 

Pokud se osoby uvedené pod písm. a) až c) v jednotlivých případech podílely na úkonech souvisejících s nabytím 
takového majetku státem a na hospodaření s ním. 

 



 
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit každý, kdo může na místě prokázat, že 
podal obálku s nabídkou (a v případě nabídky podané právnickou osobou pak ten, kdo je 
oprávněn ji zastupovat). Otevírání obálek s nabídkami se může rovněž zúčastnit veřejnost. 
Otevírání obálek s nabídkami je ukončeno otevřením poslední obálky s nabídkou a 
vyhotovením a podpisem protokolu o otevírání obálek. 
 
 

Čl. 7 
Prezentace účastníků a otevírání obálek s nabídkami 

 
1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ve středu 13. 12. 2017 v 9,00 hod. na odboru 

Odloučené pracoviště Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 467, 293 01 Mladá 
Boleslav, III. NP budovy, v místnosti č. 33. 
 

2. Prezentace účastníků začíná v 8,30 hod. a končí v 9,00 hod. 
 

 
Čl. 8 

Výběr kupujícího 

Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Výběr 
kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden účastník VŘ.  

 
 

Čl. 9 
Kontaktní údaje 

 
Další informace o prodávaném majetku, bližší informace o povinném obsahu nabídky, 
podmínkách VŘ a složení kauce jsou k dispozici na webu Úřadu www.uzsvm.cz, a to v sekci 
„Nabídka majetku“. Pokud bude mít třetí osoba k VŘ dotaz, zašle jej písemně poštou nebo 
elektronicky na níže uvedenou kontaktní adresu. Úřad v písemné podobě zodpoví dotaz do 3 
pracovních dnů. Dotaz i reakci Úřad zveřejní v záložce k prodávanému majetku. Dotazy lze 
zasílat do 3 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání obálek s nabídkami, dotazy 
doručené po této lhůtě nemusí být Úřadem zodpovězeny. 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav           
tř. Václava Klementa 467, Mladá Boleslav 
telefonní číslo: 326 779 056                 
Bc. Markéta Dubinová 
e-mail: marketa.dubinova@uzsvm.cz 

 
Na webu Úřadu se lze registrovat k zasílání informací o  prodeji majetku na adrese: 

http://www.uzsvm.cz/nabidka-majetku-274-0-85. 

 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Úřad si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené 

návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení VŘ se nepovažuje             
za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a účastník VŘ nemá právo na náhradu 
škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona. 

 
2. Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem, 

kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt. 
 



3. Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ. 
 
4. Všechny dokumenty, odesílané Úřadem dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštou 

doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v nabídce, 
nebo v případě elektronického doručování prostřednictvím datových schránek na elektronické 
adresy uvedené v nabídce. V případě, že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních 
služeb vráceny Úřadu jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky třetí 
pracovní den po odeslání. Doručení do datové schránky se řídí ustanoveními zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 
 

 
V Mladé Boleslavi dne  
 
 
 

    Ing. Jiřina Novotná 
ředitelka odboru Odloučené pracoviště Mladá Boleslav 

 
 
Přílohy: 

 Podmínky výběrového řízení na prodej majetku  

 Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení – fyzické a právnické osoby 

 Návrh kupní smlouvy 

 
 
 


