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Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 
   30. 9. 2014 
 
 
Zveřejnění záměru prodeje rodinného domu č.p. 388 u rybníka Roštejn 
v Telči (část obce Telč-Štěpnice)  
 
 
Město Telč, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce čp. 10, 588 56 Telč, IČ 00286745, 
zastoupené starostou Mgr. Romanem Fabešem (dále též jako „Vyhlašovatel“) zveřejňuje 
v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, záměr prodeje rodinného domu č.p. 388, část obce Telč-Štěpnice, postaveného na 
pozemku parc. č. st. 2389/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2 (pozemek jiného 
vlastníka) a na pozemku parc. č. st. 2389/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, 
pozemku parc. č. st. 2389/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, včetně příslušenství 
na pozemku parc. č. 7150/18 o výměře 446 m2 (pozemek jiného vlastníka), vše v obci a 
katastrálním území Telč (dále jen „předmětné nemovitosti“). 
 
1. Bližší vymezení předmětných nemovitostí 

Bližší vymezení a popis rodinného domu č.p. 388, pozemku parc. č. st 2389/2 a 
příslušenství je uvedeno v aktualizovaném  znaleckém posudku č. 263/2011 – dodatek č. 
1 soudního znalce Ing. Jaroslava Krátkého, který je přílohou č. 1 tohoto záměru.  
 
Zájemci mají možnost si rodinný dům č.p. 388 prohlédnout (kontaktní osoba Jiří Salus, 
odbor rozvoje a územního plánování MěÚ, tel. 724802382, 567112424, 
jiri.salus@telc.eu).  
 

2. Kvalifikační předpoklady 
Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem 
hodnocení nabídek. Zájemce, který nesplní kvalifikační předpoklady v požadovaném 
rozsahu nebo nesplní oznamovací povinnost ohledně změn v kvalifikaci, bude vyloučen 
z další účasti ve výběrovém řízení. Při prokazování kvalifikace je zájemce povinen se 
řídit následujícími pravidly: 

 

PID 
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-Dojde-li do doby konečného rozhodnutí o výběru vítězného zájemce k jakékoliv změně 
v kvalifikaci zájemce, která by znamenala nesplnění kvalifikace dle tohoto záměru, je 
zájemce povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost Vyhlašovateli písemně oznámit a 
zároveň předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. 
 
-Vyhlašovatel může požadovat po zájemci, aby písemně objasnil předložené informace či 
doklady nebo předložil další dodatečné informace, s výjimkou případů, kdy splnění 
prokázání kvalifikace nebylo zájemcem prokázáno vůbec. Zájemce je povinen tuto 
povinnost splnit v přiměřené lhůtě stanovené Vyhlašovatelem a uvést na jednotlivé 
požadavky Vyhlašovatele jednoznačné odpovědi. 
 
Kvalifikační předpoklady splňuje zájemce, 
 
a) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů, 
 
e) který není v likvidaci, 
 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, 
 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, 
 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště zájemce,  
 
Výše uvedené skutečnosti zájemce prokazuje čestným prohlášením s tím, že Vyhlašovatel 
je oprávněn si v případě pochybností od zájemce dodatečně vyžádat rovněž potvrzení 
popřípadě jiný doklad vydaný příslušným orgánem či institucí potvrzující výše uvedené 
skutečnosti. 
 

3. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky 
 
Závazným požadavkům vyhovuje pouze taková nabídka, která splňuje formální 
a obsahová kritéria stanovená v tomto záměru, zejména která byla řádně předložena 
ve stanovené lhůtě a byla úplná podle požadavků stanovených v tomto záměru. Nabídka, 
která nevyhoví některému z požadavků stanovených v tomto záměru, může být 
Vyhlašovatelem vyloučena. 
 
Nabídka musí obsahovat: 
 

3.1. Údaje o zájemci (v případě fyzických osob: jméno a příjmení, příp. obchodní firma, 
rodné číslo nebo datum narození, bydliště, příp. místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, 
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno; v případě právnických 
osob: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné k zastupování). 
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3.2. Nabídku kupní ceny, (která musí být minimálně ve výši 1.100.000,- Kč-slovy jeden 

milion jedno sto tisíc korun českých) a její splatnosti (nejpozději při podpisu kupní 
smlouvy; při financování z úvěru maximálně do 2 měsíců ode dne podpisu budoucí kupní 
smlouvy, v případě řádného zajištění ode dne podpisu kupní smlouvy, pokud nedojde 
k jiné dohodě). Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je stanovena do 2 měsíců ode dne 
doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy vítěznému zájemci (viz odstavec 5.4. tohoto 
záměru), pokud nedojde k jiné dohodě. 

 
3.3. Prohlášení, že se zájemce řádně seznámil s textem tohoto záměru včetně všech příloh, že 

souhlasí se všemi podmínkami výběrového řízení, a že je svou nabídkou vázán do 30. 6. 
2015. 

 
3.4. Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle článku 2. tohoto záměru 
 
3.5. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce. 
 
3.6. Nabídky je třeba doručit v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT – prodej domu č.p. 

388“ do 14.11.2014 do 10:00 hodin na adresu: Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 
10, 588 56 Telč-do této doby musí být nabídky doručeny, nestačí předání k poštovní 
přepravě (hmotněprávní lhůta). 

 
4. Jistota 
 
4.1. Zájemce, který hodlá podat nabídku, je povinen nejpozději v poslední den lhůty 

pro podání nabídek poskytnout jistotu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun 
českých) k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení 
(dále jen „Jistota“), která připadne Vyhlašovateli, pokud:  
i) bude zájemce vyzván k uzavření kupní smlouvy (viz odstavec 5.4. tohoto záměru) a 

odmítne ji s Vyhlašovatelem uzavřít, 
ii) bude zájemce vyzván k uzavření kupní smlouvy a neposkytne řádnou součinnost pro 

její uzavření včetně případu, kdy zájemce nezaplatí kupní cenu nejpozději do 2 měsíců 
po doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy tomuto zájemci, pokud nedojde k jiné 
dohodě.  

 
4.2. Zájemce poskytne jistotu ve formě složení finanční částky na bankovní účet 

Vyhlašovatele číslo 6015-1466015399/0800. 
 
4.3. Pokud nebude Jistota ve shora uvedené lhůtě zaplacena, bude nabídka vyloučena a 

nebude hodnocena.  
 
4.4. Jistota bude vrácena zájemci na bankovní účet, který je povinen uvést v nabídce, pokud: 

i) byl z výběrového řízení vyloučen, 
ii) jeho nabídka nebyla v rámci hodnocení vyhodnocena jako nejvýhodnější 
iii)jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, ale předkupník využije svého 

předkupního práva k předmětným nemovitostem. 
 

4.5. Jistota se započítává na úhradu kupní ceny u zájemce, se kterým je uzavírána kupní 
smlouva. 

 
5. Postup Vyhlašovatele po uplynutí lhůty pro podávání nabídek 
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5.1. Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek vyhodnotí Vyhlašovatel doručené nabídky, 
informuje zájemce o pořadí jejich nabídek a současně vrátí zaplacenou jistotu zájemcům, 
jejichž nabídka nebyla vyhodnocena jako nejvýhodnější pro Vyhlašovatele. 

5.2. Jelikož je rodinný dům č.p. 388 postaven z podstatné části na pozemku parc. č. st. 2389/1 
a jeho příslušenství na pozemku parc. č. 7150/18, které nejsou ve vlastnictví 
Vyhlašovatele, má vlastník těchto pozemků dle ustanovení § 3056 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, předkupní právo k předmětným nemovitostem.  

5.3. Vyhlašovatel tedy v souladu s tímto ustanovením po vyhodnocení doručených nabídek 
nabídne vlastníkovi pozemků parc. č. st. 2389/1 a parc. č. 7150/18 předmětné nemovitosti 
ke koupi za podmínek dle nabídky, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější pro 
Vyhlašovatele. 

5.4. Pokud vlastník pozemků parc. č. st. 2389/1 a parc. č. 7150/18 (předkupník) nevyužije 
nabídky, Vyhlašovatel vyzve zájemce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, k uzavření kupní smlouvy, v opačném případě uzavře kupní smlouvu 
s předkupníkem a vrátí zaplacenou jistotu zájemci s nejvýhodnější nabídkou. Pro úplnost 
Vyhlašovatel uvádí, že dle ustanovení § 2148 občanského zákoníku je předkupník 
povinen zaplatit kupní cenu do tří měsíců po nabídce, jinak předkupní právo zanikne.  

5.5. Pokud by předkupník nevyužil svého předkupního práva a kupní smlouva by z důvodů na 
straně zájemce s nejvýhodnější nabídkou nebyla s tímto zájemcem uzavřena, může 
Vyhlašovatel vyzvat k uzavření kupní smlouvy postupně další zájemce, kteří podali 
nabídku, jenž nebyla vyloučena. 

  
6. Práva a výhrady Vyhlašovatele 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého výběrového 
řízení: 
 
i) právo podanou nabídku zájemci nevracet, 
ii) právo neuzavřít kupní smlouvu se žádným zájemcem, 
iii)právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 
7. Závěrečné ustanovení 
7.1. Nedílnou součástí tohoto záměru je příloha- aktualizovaný znalecký posudek č. 263/2011 

– dodatek č. 1 soudního znalce Ing. Jaroslava Krátkého 
7.2. Vyhlašovatel bude doručovat písemnosti zájemcům na adresu bydliště/sídla uvedenou 

v nabídce popř. na adresu pro doručování uvedenou v nabídce. Jakákoliv písemnost 
zasílaná Vyhlašovatelem zájemci bude považována za doručenou: 
- je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy zájemce potvrdí 

převzetí písemnosti, popřípadě v okamžiku, kdy zájemce odmítl zásilku převzít; 
- je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, kdy zájemce 

převzal zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy zájemce odmítl zásilku převzít, popřípadě 
posledním dnem úložní lhůty, pokud si zájemce písemnost nevyzvedne bez ohledu na 
to, zda se v místě bydliště/sídla nebo adresy pro doručování zdržuje či nikoliv; 

- je-li doručováno do datové schránky zájemce, v okamžiku uvedeném v zákoně č. 
300/2008 Sb. v platném znění. 

  
Zveřejnění tohoto záměru bylo schváleno usnesením rady města č. 1467-30/96/2014 dne 
 24.9.2014. 
 
 Mgr. Roman Fabeš 
 starosta 


















