Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

DOPLNĚNÍ č. 1
ZVEŘEJNĚNÉHO ZÁMĚRU PRODEJE
NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA
Město Pohořelice zveřejnilo dne 27.08.2019 podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice ze dne 19.06.2019

záměr prodeje částí pozemku
- p.č. 6383, a to dílů označených v přiložené katastrální mapě jako „L“ a „K“, každý o
výměře 10.000 m2, tedy celkem 20.000 m2 (2 ha), vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.
V uvedeném záměru prodeje je mj. uvedeno:
„Zájemci předloží svoji nabídku v uzavřené obálce označené nápisem „Cenová nabídka na
odkup části pozemku p.č. 6383 Pohořelice – NEOTVÍRAT,“, a označené identifikačními
údaji uchazeče, a to buď prostřednictvím poštovní přepravy, nebo osobním doručením na
adresu Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, a to nejpozději do
11.09.2019 do 16.00 hod. na podatelně městského úřadu. Přihlášky s pozdějším termínem
nebudou do tohoto nabídkového řízení přijaty.
Otevření a hodnocení nabídek provede Rada města Pohořelice na svojí schůzi dne
11.09.2019 od 16.00 hod. a tyto předloží do materiálů na zasedání Zastupitelstva města
Pohořelice. Otevření a hodnocení nabídek na schůzi Rady města Pohořelice dne
11.09.2019 od 16.00 hod. mohou být přítomni pouze uchazeči, kteří do tohoto řízení
podají svoji nabídku.
Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, které se uskuteční
v kongresovém sále Městského úřadu Pohořelice, budou přijaté nabídky veřejně
projednány, a to dne 18.09.2019 od 17.00 hod.“.
Z důvodů hodných zřetele se výše uvedené znění mění takto:

1. Prodloužení lhůt pro podání a projednání nabídky
„Zájemci předloží svoji nabídku v uzavřené obálce označené nápisem „Cenová nabídka na
odkup části pozemku p.č. 6383 Pohořelice – NEOTVÍRAT,“, a označené identifikačními
údaji uchazeče, a to buď prostřednictvím poštovní přepravy, nebo osobním doručením na
adresu Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, a to nejpozději do
02.10.2019 do 16.00 hod. na podatelně městského úřadu. Přihlášky s pozdějším termínem
nebudou do tohoto nabídkového řízení přijaty.
Otevření a hodnocení nabídek provede Rada města Pohořelice na svojí schůzi dne
02.10.2019 od 16.00 hod. a tyto předloží do materiálů na zasedání Zastupitelstva města
Pohořelice. Otevření a hodnocení nabídek na schůzi Rady města Pohořelice dne
02.10.2019 od 16.00 hod. mohou být přítomni pouze uchazeči, kteří do tohoto řízení
podají svoji nabídku.

Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, které se uskuteční
v kongresovém sále Městského úřadu Pohořelice, budou přijaté nabídky veřejně
projednány, a to dne 13.11.2019 od 17.00 hod.“.
Dále se zveřejněný záměr prodeje doplňuje takto:
2. Stanovení finanční jistiny jako podmínka k účasti v nabídkovém řízení
Podmínkou účasti v nabídkovém řízení je složení finanční jistiny uchazečem o koupi, ve
výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), na účet města Pohořelice, ve lhůtě
stanovené v záměru prodeje. Jistina se považuje za složenou v den připsání na účet města,
uvedený v záměru prodeje.
Uchazeč, který nesloží na účet města Pohořelice stanovenou jistinu, bude z nabídkového
řízení vyřazen a jeho nabídka nebude na Zastupitelstvu města Pohořelice projednávána.
Poté, co bude Zastupitelstvem města Pohořelice schválen vítězný uchazeč o koupi, budou
finanční jistiny, složené neúspěšnými uchazeči, vráceny do 10 (deseti) kalendářních dnů ode
dne ukončení nabídkového řízení, na bankovní účet, ze kterého byla uchazečem o koupi
jistina odeslána, pokud ve své nabídce uchazeč neuvede účet jiný.
Výše finanční jistiny: 500.000,- Kč
Účet pro složení finanční jistiny: 1381733359/0800
Variabilní symbol pro složení finanční jistiny: 36396383
Specifický symbol: rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby
Konstantní symbol pro složení finanční jistiny: 0558
Lhůta pro složení finanční jistiny: do 12.11.2019 včetně
Vítězný uchazeč, který by zapříčinil, že nebude možno uzavřít s ním kupní smlouvu a
smlouvu o spolupráci, výstavbě či plánovací smlouvu, ve které budou dojednány podmínky
výstavby inženýrských sítí v dané lokalitě, bude nadále vyloučen z tohoto a jakéhokoliv
jiného nabídkového řízení na prodej částí uvedeného pozemku a jím uhrazená finanční jistina
stane se smluvní pokutou splatnou městu Pohořelice.
Do celkové výše kupní ceny se započítává složená finanční jistina (500.000,- Kč). Číslo účtu
a variabilní symbol pro doplacení kupní ceny budou uvedeny v kupní smlouvě, kterou obdrží
pouze vítězný uchazeč.
Prodlužuje se doba zveřejnění Záměru prodeje ze dne 27.08.2019, a to do 14.11.2019.
Ostatní skutečnosti se v uvedeném záměru prodeje nemění.
Pro případné další informace nebo připomínky kontaktujte – na telefonním čísle 519 301 320
starostu Bc. Miroslava Nováka, DiS., osobně na MěÚ dveře č. C310 nebo e-mailem:
starosta@pohorelice.cz
V Pohořelicích dne 03.09.2019
Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
starosta města
___________________________________________________________________________
Vyvěšeno: 03.09.2019
Bude sňato: 14.11.2019

