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MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
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ČÍSLO JEDNACÍ:
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E-MAIL:
DATUM:

OZNÁMENÍ
o nabídkovém řízení
na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín – Dolní Předměstí.

Město Nový Jičín (dále jen „Město“) jako vlastník níže uvedeného majetku podle § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě
usnesení Rady města Nový Jičín č. 1043/R39/2021 ze dne 20.01.2021 zveřejňuje tento
majetkoprávní záměr- MPZ č. 2915
a
vyhlašuje

Nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu objektu
"Bytové domy - Dolní Brána"
Čl. I.
Prodávaný majetek
Ke koupi se nabízí část pozemku p.č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín-Dolní
Předměstí, nově označená jako pozemek p. č. 28/15 o výměře 2 358 m2 oddělený
geometrickým plánem č. 1516-55/2016 zpracovaným Ing. Ivo Míčkem, Pod Lipami 700/3,
741 01 Nový Jičín. Souhlas s dělením pozemku byl vydán sdělením Městského úřadu Nový
Jičín – Odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 6.10.2016 pod č.j.
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ÚPSŘ/69863/2016. Stávající pozemek p. č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) o evidované výměře
6543 m² v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí je zapsán na listu vlastnictví číslo 10001
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Nový Jičín. Pozemek je zatížen věcnými břemeny zapsanými v katastru nemovitostí.
Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) k uvedenému pozemku je přílohou č. 1
Oznámení o nabídkovém řízení.
Geometrický plán č. 1516-55/2016 zpracovaný Ing. Ivo Míčkem je přílohou č. 2 Oznámení o
nabídkovém řízení.
Znalecký posudek č. 735/57/2019 o ceně nově vzniklé parcely č. 28/15 v k.ú. Nový JičínDolní Předměstí zpracovaný Ing. Ivo Štefkem IČ 45158452, dne 05.08.2019, včetně dodatku
č. 1 ze dne 06.01.2021, je přílohou č. 4 Oznámení o nabídkovém řízení.
Čl. II.
Záměr využití pozemku a podmínky prodeje
1. Pozemek je nabízen ke koupi za účelem a s podmínkou realizace projektu bytové výstavby
„Bytové domy – Dolní Brána“.
2. Na nově odděleném pozemku p.č. 28/15 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí se nacházejí
inženýrské sítě, které je nutno zachovat, případně v rámci realizace projektu přeložit.
Technická mapa s vyznačením sítí je přílohou č. 3 a Studie přeložek inženýrských sítí ve
vztahu k výstavbě bytových domů je Přílohou č. 8 Oznámení o nabídkovém řízení.
3. Pozemek se nachází v oblasti s potvrzeným výskytem archeologických nálezů
v bezprostřední blízkosti území ve Státním archeologickém seznamu uvedeném jako
UAN1 (25-21-16/1 středověké a novověké jádro města Nový Jičín). Na pozemku byl na
podzim 2019 proveden zjišťovací záchranný archeologický výzkum, který potvrdil
dochování archeologických nálezových situací včetně archeologických nálezů v nich
obsažených. Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu ze dne 04.11.2019 je Přílohou č.
11 Oznámení o nabídkovém řízení. V případě jakékoli budoucí stavební činnosti na
pozemku je proto třeba splnit ohlašovací povinnost dle ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a umožnit realizaci záchranného
archeologického výzkumu, případně uhradit jeho náklady. Předběžná informativní
kalkulace nákladů a návrh řešení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na stavbě
„Bytový dům v lokalitě Dolní brána v Novém Jičíně“ vypracovaná dne 16.01.2020
Národním památkovým ústavem, Územním pracovištěm v Ostravě, je Přílohou č. 12
Oznámení o nabídkovém řízení.
4. Závazek kupujícího realizovat na prodávaném pozemku výstavbu bytových domů a
nezbytné infrastruktury bude smluvně zajištěn (viz. závazný návrh kupní smlouvy a
smlouvy o zřízení zákazu zcizení nemovitosti, který je Přílohou č. 14 Oznámení o
nabídkovém řízení).
5. Kupující je povinen respektovat při realizaci výstavby a úpravách převáděné nemovitosti
regulativy Územního plánu města Nový Jičín a závazné stanovisko orgánu státní
památkové péče č.j. ÚPSŘ/8484/2018 ze dne 31.01.2018, které je Přílohou č. 10 Oznámení
o nabídkovém řízení.
5. Celá kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy bezhotovostně na účet
Města č.ú. 19-326801/0100.
6. Náklady spojené s prodejem předmětného pozemku (tedy náklady na geometrické oddělení
pozemku, náklady na vypracování znaleckého posudku, správní poplatek za návrh na vklad
do katastru nemovitostí) bude hradit kupující.
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Čl. III.
Minimální kupní cena
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na
3.890.700,- Kč plus DPH /předmět prodeje
(třimilionyosmsetdevadesáttisícsedmtset korun českých plus DPH)

Čl. IV.
Účastníci nabídkového řízení
1. Město nabízí nemovitost k úplatnému převodu fyzickým a právnickým osobám.
Účastníkem nabídkového řízení mohou být plně svéprávné fyzické osoby nebo právnické
osoby.
2. Účastníkem nabídkového řízení se stává ten, kdo předložil Městu písemnou nabídku dle čl.
VI. tohoto Oznámení, a to za předpokladu splnění podmínek stanovených v nabídkovém
řízení.
3. Každý z účastníků nabídkového řízení může do nabídkového řízení podat pouze jednu
nabídku.
4. Podává-li nabídku jeden z manželů a hodlá kupní smlouvou nabýt prodávaný nemovitý
majetek do svého výlučného vlastnictví, musí ke své nabídce přiložit některý z těchto
dokladů:
a) písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho úředně ověřeným podpisem, že
manžel/manželka, podávající nabídku, uhradí kupní cenu z prostředků, které nejsou
součástí společného jmění manželů;
b) notářský zápis o zúžení společného jmění manželů nebo o smluveném manželském
majetkovém režimu podle § 716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„NOZ“);
c) pravomocný rozsudek, jímž došlo ke zrušení společného jmění manželů;
d) pravomocný rozsudek o zúžení rozsahu společného jmění manželů.
Pokud nebudou doloženy uvedené doklady, bude prodávaný majetek převeden do
společného jmění manželů. To neplatí pro cizozemce, pokud nepodléhají režimu
společného jmění manželů.
Čl. V.
Termín pro podání nabídek
Lhůta pro podávání nabídek je stanovena od 25.01.2021 do 31.03.2021 do 10:00 hodin.
V případě, že se uchazeč rozhodne podat závaznou nabídku pro koupi výše uvedeného
pozemku, zašle tuto závaznou nabídku v termínu do 31.03.2021 do 10:00 hodin na adresu:
Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín; v případě osobního podání ji
doručí do podatelny v přízemí budovy MěÚ Nový Jičín, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín.
Nabídka bude podána v uzavřené obálce s nadepsanou adresou adresáta - Města Nový Jičín a
výrazně vyznačeným heslem v levém horním rohu obálky „NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
BYTOVÉ DOMY DOLNÍ BRÁNA -NEOTEVÍRAT!".
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Čl. VI.
Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem nabídkového řízení, složení kauce a ostatní
podmínky nabídkového řízení
Do vyhodnocení nabídkového řízení budou zařazeni všichni zájemci, jejichž nabídka bude
respektovat níže uvedené podmínky:
1. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:
a) U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná
adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu); u právnických osob
přesný název /obchodní firma, sídlo, IČO, závazná adresa pro doručování (pokud je
odlišná od adresy sídla právnické osoby) a osobní údaje osoby oprávněné k zastupování
právnické osoby. V případě žádosti (nabídky) o koupi do spoluvlastnictví musí být
uvedeny tyto údaje u všech žadatelů.
b) V případě, že nabídku učinil jeden z manželů a prodávaný majetek hodlá nabýt do
svého výlučného vlastnictví, i doklad dle čl. IV odst. 4 tohoto Oznámení.
c) Výše nabízené kupní ceny bez DPH, výše nabízené kupní ceny s DPH dle sazby platné
ke dni podání nabídky a způsob její úhrady.
d) Čestné prohlášení o tom, že zájemce:
 nemá ke dni podání nabídky žádné dluhy po lhůtě splatnosti vůči městu Nový Jičín
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
 nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
 že proti němu v uplynulých 3 letech nebylo a ani v současné době není vedeno řízení
ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů
 že vůči němu ani jeho majetku není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního
nebo správního rozhodnutí ani navrhována nebo prováděna exekuce.
e) Reference uchazeče o jeho realizovaných aktivitách v oblasti bytové výstavby
(zejména výstavby bytových, popř. rodinných domů, rekonstrukce domů, rekonstrukce
bytů atd.).
f) Informaci o složení kauce, číslo účtu pro případné vrácení složené kauce žadateli, níže
uvedený variabilní symbol a specifický symbol.
g) Prohlášení zájemce, že souhlasí se všemi podmínkami nabídkového řízení na
prodej části pozemku p.č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín-Dolní
Předměstí, vyhlášeného dne 25.1.2021, a zavazuje se dodržet povinnosti z nich
plynoucí. Dále zájemce výslovně prohlásí, že souhlasí s navrženým zněním kupní
smlouvy a smlouvy o zřízení zákazu zcizení nemovitosti, které je přílohou č. 13
Oznámení o nabídkovém řízení na prodej předmětného majetku a zavazuje se se
v případě vítězství v nabídkovém řízení uzavřít smlouvu ve znění tohoto závazného
návrhu, který je konečný a o jehož obsahu nelze jednat.“
h) Účastníci dále mohou nepovinně uvést další údaje (telefonní číslo, číslo faxu, emailovou adresu).
2. Nabídka bude předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem nabídkového
řízení. Podpis zájemce na nabídce a čestném prohlášení musí být úředně ověřen.
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3. Složení kauce:
a) Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení části kupní ceny
účastníkem nabídkového řízení na účet Města (dále jen „kauce“) ve výši 10 % vyhlášené
minimální nabídkové kupní ceny, tedy ve výši 389.070,- Kč, a to nejpozději v den
uzávěrky nabídkového řízení. Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši a
ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
b) Kauce bude uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet města Nový Jičín,
vedený u Komerční banky, číslo účtu: 19-326801/0100, variabilní symbol: 1100000001,
specifický symbol: zde uvádějte své datum narození nebo IČ v případě právnických osob.
c) V případě uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem se kauce stává zálohou
kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce uzavření kupní smlouvy ve znění závazného
návrhu (viz. příloha č. 13) odmítne či neuzavře kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů od
doručení výzvy k jejímu uzavření, jím složená kauce propadá ve prospěch města Nový Jičín.
Složená kauce propadá ve prospěch města Nový Jičín rovněž v případě, že zájemce
vezme svou nabídku zpět nebo od své nabídky odstoupí ve lhůtě ode dne prvního
projednání výsledků nabídkového řízení Radou města Nový Jičín do dne schválení
prodeje předmětu nabídkového řízení Zastupitelstvem města Nový Jičín. Souhlas
s těmito skutečnostmi musí žadatel potvrdit prohlášením, které bude rovněž
přílohou nabídky podané do nabídkového řízení.
d) Zájemci, který vezme svou nabídku zpět, a nebo od ní odstoupí nejpozději do dne
projednání výsledků nabídkového řízení v Radě města Nový Jičín, bude kauce vrácena do
15 pracovních dnů ode dne doručení písemného zpětvzetí nabídky nebo odstoupení od
nabídky Městu.
e) Ostatním účastníkům nabídkového řízení bude kauce vrácena do 10 pracovních dnů
ode dne rozhodnutí o prodeji Zastupitelstvem města Nový Jičín. Zájemce bere na vědomí,
že složená kauce nebude Městem zhodnocována (úročena), bude vrácena zásadně ve
stejné výši, v jaké byla složena. Tuto skutečnost musí žadatel potvrdit prohlášením,
které bude přílohou nabídky do nabídkového řízení, kde bude zároveň uvedeno číslo
účtu, pro případné vrácení složené kauce žadateli.
Nabídka je pro uchazeče závazná.
Nebude-li nabídka obsahovat požadované údaje nebo nebude-li ke dni uzávěrky
nabídkového řízení uchazečem složena kauce, bude z dalšího posuzování vyřazena.
Veškeré náklady spojené s přípravou
nabídkového řízení nese výhradně žadatel.

podkladů

pro

zařazení

zájemce

do

Článek VII.
Postup po vyhodnocení nabídek
Vítězi nabídkového řízení bude neprodleně po rozhodnutí Zastupitelstva města Nový Jičín o
prodeji pozemku zasláno oznámení o záměru uzavřít s ním kupní smlouvu.
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Vítěz nabídkového řízení má povinnost uhradit kupní cenu a uzavřít Smlouvu nejpozději do
30 dnů od doručení výzvy k jejímu uzavření. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním
celé částky kupní ceny na účet prodávajícího.
Neuzavře-li vítěz nabídkového řízení Smlouvu v uvedené lhůtě nebo nezaplatí-li kupní cenu
ve výše uvedené lhůtě, zaniká jeho právo Smlouvu uzavřít. V takovémto případě může Město
oslovit dalšího v pořadí vítězných nabídek.

Článek VIII.
Závěrečné informace
Konečné rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy je vyhrazeno Zastupitelstvu města Nový Jičín.
Město Nový Jičín si vyhrazuje právo ukončit nabídkové řízení bez vyhlášení vítězné nabídky
(tuto skutečnost oznámí všem uchazečům).
Na uzavření kupní smlouvy nemá účastník nabídkového řízení právní nárok.
Další informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí
Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín:: 556 768 236; e-mail:
vladimir.barton@novyjicin.cz
Součástí tohoto oznámení jsou následující přílohy v tištěné a elektronické podobě:
• Příloha č. 1 - Výpis z katastru nemovitostí pro pozemek p.č. 28/1 v k.ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí
•

Příloha č. 2 - Geometrický plán č. 1516-55/2016 ověřený Ing. Ivo Míčkem dne
12.10.2016

•

Příloha č. 3 - Snímek z technické mapy s vyznačením sítí na nabízeném pozemku

•

Příloha č. 4 - Znalecký posudek č. 735/57/2019 o ceně nemovité věci zpracovaný Ing.
Ivo Štefkem, se sídlem Hodslavice 238, 742 71 Hodslavice, IČ 45158452 ze dne
05.08.2019 včetně dodatku č. 1 ze dne 06.01.2021

•

Příloha č. 5 - „Zastavovací studie lokality Dolní Brána v Novém Jičíně“ zpracovaná
Ing. Arch. Oldřichem Poulem, ARCHITRÁV s.r.o., IČ CZ 25382951, Nerudova 28,
741 01 Nový Jičín (včetně aktualizace k 12/2016).

•

Příloha č. 6 – Zájmové území

•

Příloha č. 7 - Zájmové území – ortofotomapa

•

Příloha č. 8 - Studie přeložek inženýrských sítí ve vztahu k výstavbě bytových domů
zpracovaná firmou UniProjekt, Divadelní 849/8, Nový Jičín z 03/2018
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•

Příloha č. 9 - Studie oslunění na ulici Dolní Brána zpracovaná firmou UniProjekt,
Divadelní 849/8, Nový Jičín z 02/2018

•

Příloha č. 10 – Závazné stanovisko Městského úřadu Nový Jičín - ÚPSŘ ze dne
31.01.2018

•

Příloha č. 11 - Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu ze dne 04.11.2019

•

Příloha č. 12 - Kalkulace nákladů a návrh řešení záchranného archeologického
výzkumu (ZAV) na stavbě „Bytový dům v lokalitě Dolní brána v Novém Jičíně“ ze
dne 16.01.2020

•

Příloha č. 13 – Návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zákazu zcizení nemovitosti

Přílohy v elektronické podobě je lze stáhnout na elektronické úřední desce na internetových
stránkách města Nový Jičín: www.novyjicin.cz.

7

