Nabídka kupní ceny v rámci výběrového řízení (VŘ)
č. 22PP000042
RD Velké Karlovice, okres Vsetín

v rámci VŘ, s vědomím o stavu předmětu VŘ, Vám tímto činím svoji nabídku kupní ceny na odkoupení
předmětu VŘ.
Předmět výběrového řízení:

- pozemek p. č. St. 2106 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 148 m2, způsob ochrany –
rozsáhlé chráněné území
Součástí je stavba: Velké Karlovice, č.p. 969, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 2106
- pozemek p. č. 5035/3 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 547 m2, způsob ochrany – rozsáhlé
chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p. č. 5048/1 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 4196 m2, způsob ochrany – rozsáhlé
chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p. č. 5049/1 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 4433 m2, způsob ochrany – rozsáhlé
chráněné území, zemědělský půdní fond
- pozemek p. č. 8352/35 – vodní plocha, evidovaná výměra 232 m2, způsob využití koryto vodního
toku přirozeného nebo upravené, způsob ochrany – památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné
území
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Vsetín, pro obec a k.ú.
Velké Karlovice na LV č. 1947 (dále „Nemovitost 3“)
Nabízím kupní cenu za předmět VŘ ve výši: ......................................................... Kč

(slovy: ……………………………………………………………………………korun českých);
Zavazuji se složit kauci na účet 450540223/2700, VS = RČ/ IČ kupujícího, ve výši 500.000 Kč, a to nejpozději
k termínu podání nabídky.
Uvedené částky jsou včetně DPH, kde DPH přichází v úvahu.

Identifikace kupujícího/nabízejícího:

Jméno a příjmení (název společnosti): …….......................………………….......................…
Rodné číslo (IČ): …….......................………………….......................…
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Trvalé bydliště (sídlo): …….......................…………………................
Telefon a e-mail: …….......................…………………........................
Číslo bankovního účtu …………………………………………………......

Prohlašuji, že nejsem v úpadku, není proti mně vedeno nalézací, exekuční, insolvenční, rozhodčí,
správní či jiné řízení, které by bylo způsobilé zpochybnit platnost či účinnost realizační smlouvy.
Prohlašuji, že nejsem ve vztahu k dlužníkovi osobou blízkou, a tudíž se na mne nevztahuje zákaz dle
ustanovení § 295 odst. 1) insolvenčního zákona nabýt předmět koupě nebo pokud jsem osobou
blízkou mám souhlas insolvenčního soudu s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z
majetkové podstaty dlužníka ve vztahu k předmětu prodeje.
Rovněž potvrzuji finanční připravenost – uvedenou částku můžu složit na předepsaný účet.
Zavazuji se uhradit kupní cenu a uzavřít kupní smlouvu v termínech uvedených v podmínkách VŘ.
Závaznost nabídky je dle podmínek VŘ.
Beru na vědomí, že podáním nabídky kupní ceny souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami
(VOP).
Beru na vědomí skutečnost, že správní poplatky za návrh vkladu do katastru hradí kupující.
Tuto nabídku je nutné v souladu s podmínkami VŘ učinit písemně, opatřit úředně ověřeným
podpisem a doručit dle podmínek VŘ na adresu organizátora VŘ: PROKONZULTA, a.s., Křenová
299/26, 602 00 Brno.

V …............................dne ..................................

Úředně ověřený podpis zájemce ……………………………….
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