OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
číslo: M 1/22
Rada města Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení na prodej těchto nemovitých věcí
v k.ú. Kutná Hora:
Pozemky:



pozemek p.č. 3004/1 (zastavěná plocha a nádvoří; zbořeniště) o výměře 179 m2
pozemek p.č.3004/2 (zahrada) o výměře 209 m2,
v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství.

Předmětem tohoto výběrového řízení jsou výše uvedené pozemky, které se nacházejí v lokalitě
Karlov, v těsném sousedství frekventovaného kruhového objezdu na křižovatce ulic Čáslavská
a Hrnčířská. Oba pozemky jsou dle platného územního plánu města součástí zastavěného území
s funkčním využitím „BI – PLOCHY BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH“. V místě
se nacházejí veškeré inženýrské sítě, případné připojení k těmto sítím bude řešeno nabyvatelem
pozemků s jednotlivými správci sítí.
Pozemky jsou od sousedních veřejně přístupných pozemků odděleny vysokou betonovou
protihlukovou zdí vystavěnou z KB bloků, která je součástí přilehlých pozemků ve správě
a údržbě jejich vlastníků. Přístup na pozemky je v současné době možný pouze vraty v oplocení
na pozemku p.č. 3006 v k.ú. Kutná Hora, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Případné zřízení
nového přístupu na pozemky bude řešeno nabyvatelem pozemků s příslušnými orgány státní
správy.
Oba pozemky jsou předmětem nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou.
Způsob ochrany: není
Vyvolávací cena nemovité věci:

698.400, - Kč

Podmínky výběrového řízení:
 účastník VŘ je povinen uvést záměr na využití nemovité věci v přihlášce do VŘ
Kritéria hodnocení:

 výše nabízené kupní ceny

Závazné podmínky prodeje jsou uvedeny v Pravidlech prodeje městského majetku formou
výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 103/20 ze dne 23. 6. 2020.
Zejména je zájemce povinen podat přihlášku na tiskopisu určeném pro toto výběrové řízení.
Platební podmínky jsou uvedeny v článku 9. pravidel přijatých Zastupitelstvem města Kutná
Hora usnesením č. 103/20 ze dne 23. 6. 2020.
Přihlášky do výběrového řízení a další informace obdržíte na majetkovém oddělení Odboru
správy majetku Městského úřadu Kutná Hora (MÚ v Kutné Hoře, Havlíčkovo náměstí 552/1,
kancelář č. 15).

Přihlášku lze podat buď osobně na Městském úřadě Kutná Hora (na podatelně nebo v kanceláři
majetkového oddělení – kancelář č. 15) nebo zaslat, a to v uzavřené obálce označené jako
přihláška do výběrového řízení s uvedením čísla výběrového řízení a opatřené nápisem
neotvírat. Uvnitř obálky bude v samostatné zapečetěné obálce uveden návrh kupní ceny. Tato
samostatná zapečetěná obálka bude označena textem „Návrh kupní ceny“ a bude obsahovat
číslo výběrového řízení a označení účastníka (jméno, název firmy). Nabídky musejí být na
adresu Městského úřadu v Kutné Hoře doručeny nejpozději v den a hodinu uzávěrky
výběrového řízení. Na nabídky přijaté po tomto termínu, včetně určené hodiny nebude brán
zřetel.

Uzávěrka tohoto výběrového řízení je dne:
14. 2. 2022 v 11.30 hodin
……..……..……………………………………..………………

........................………….....
.Ing. Josef Viktora
Starosta

