Mgr. Bohdana Šocová, Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc
insolvenční správce
tel./fax 585 205 508, www.e-advokati.com

e-mail: olomouc@e-advokati.com
Vyhlášení výběrového řízení na podání nejvýhodnější nabídky na zpeněžení majetku
Mgr. Bohdana Šocová, se sídlem Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc, IČ 73117170, insolvenční správce

dlužníka: Jarmila Ošťádalová, r.č. 46.60.28/465, bytem Šumvald 255, 783 85 Šumvald,
jmenovaný usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. KSOL 10 INS 1425/2015-A7
z 18.3.2015, vyhlašuje výběrové řízení na zpeněžení dále uvedeného majetku.
Položka č. I/2. nemovitost na LV č. 443 pro k.u. a obec Šumvald, a to:
- p.č. 523/4 zahrada o vyměře 227 m2 /zemědělsky půdní fond
(dále jen „předmět zpeněžení“)
Popis:
Pozemek se nachází v souvisle zastavěném území obce, ve funkčním celku s objektem RD čp. 255 a jinou
stavbou bez čp. Na pozemku se nacházejí ovocné porosty, bez vlivu na obvyklou cenu. přístup k pozemku je
přes pozemek p.č. st. 342/2 ve vlastnictví jiného subjektu.

Ocenění: Dle ZP z 29.8.2019 znalec Ing. Jan Šíma, č. posudku 5881-216/2019 ve výši 70.000,00
Kč.
Závady:

nejsou známy.

Podmínky zpeněžení:
 zpeněžení majetku dle ust. § 232 odst. 1 písm. b) z.č. 292/2013 Sb. bude uskutečněn se zájemcem,
který nejpozději do 12.12.2019 do 12,00 hod předloží nejvyšší cenovou nabídku
 minimální nabídnutá cena se stanovuje ve výši 1/2 znaleckého ocenění, tj. min. cena ve výši,
35.000,00 Kč.
 správní poplatky při podání návrhu na vklad je povinen hradit nabyvatel,
 cena za prodej je splatná nejpozději do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 souhlas soudu podle 289 IZ je podmínkou uzavření kupní smlouvy, o souhlas bude žádáno na
základě vyhodnocení nabídek, vyhodnocení nabídek nezakládá právní nárok na uzavření smlouvy,
 správce si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené
nabídky. Zrušení VŘ se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a účastník
VŘ nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.
Adresa pro doručení nabídek:

Mgr. Bohdana Šocová, insolvenční správce
Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc
Kontakt pro další informace:
585 205 508
olomouc@e-advokati.com
www.e-advokati.com, sekce prodej majetku/nemovitosti
Podklady k výběrovému řízení budou zaslány na základě žádosti zájemce po jeho identifikaci, přičemž se
zájemce zavazuje použít údaje v nich obsažené jen pro účely podání nabídky, nikoliv pro další zpracování, a
nikoliv k postoupení třetím osobám.
Text tohoto vyhlášení výběrového řízení je ke stažení na webových stránkách prodávajícího, v sekci prodej
majetku/pohledávky: www.e-advokati.com
V Olomouci dne 12. listopadu 2019
Mgr. Bohdana Šocová
insolvenční správce

