
Oznámení a je též k dispozici na webových stránkách u informace o prodeji předmětné
nemovitosti.

d) U právnických osob příloha s výpisem z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne
starší tří měsíců), u právnické osoby, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží
tato osoba platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž zapsána je, případně
písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob
podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým
právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem VŘ (u právnických
osob v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku).

f) Nabídka musí obsahovat doklad o složení kauce, která propadá v případě, že účastník VŘ
vyhlášený vítězem nepodepíše kupní smlouvu a v případě, že účastník VŘ vyhlášený vítězem
neuhradí řádně a včas kupní cenu. Kauci je nutno složit na účet č. 6015-8124411/0710
vedený u ČNB, a to ve výši 10 % vyhlášené minimální kupní ceny, tedy 1 600,- Kč, variabilní
symbol 407090002.

g) Nabídka musí obsahovat nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce.

Do posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta nabídka, která byla předložena po
lhůtě stanovené v čl. 9 tohoto Oznámení, nebo nesplňuje některou z dalších závazných
podmínek podle tohoto Oznámení.

ČI. 8
Podmínky převodu nemovitosti

Podmínky převodu nemovitosti jsou uvedeny, kromě tohoto Oznámení, v textu kupní smlouvy,
která je jeho přílohou. Účastník VŘ vyjadřuje svůj souhlas s kupní smlouvou v podepsaném
"Prohlášení účastníka výběrového řízení", které je povinnou součástí jeho nabídky.

ČI. 9
Předání nabídek

a) Nabídky budou přijímány do 17. dubna 2009, do 14,00 hod. včetně. Nejpozději v tomto
termínu musí být nabídky doručeny na níže uvedenou doručovací adresu. Na nabídky
doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky je
osobně nebo poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem
"Výběrové řízení čís. UJN/OO2l2009- k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská - NEOTVíRAT !!!".

Nabídky zasílejte na adresu pro doručení nabídek:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou
Podhorská 62
466 01 Jablonec nad Nisou

b) Otevírání obálek se může zúčastnit každý, kdo prokáže, že podal nabídku (v případě nabídky
podané právnickou osobou pak ten, kdo má oprávnění za ni jednat). Otevírání obálek se
uskuteční dne 22. dubna 2009, v 9,00 hod na Odboru Odloučené pracoviště Jablonec
nad Nisou, Podhorská 62, v místnosti č. 205.
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