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NABÍDKA K PRODEJI MAJETKU ZAŘAZENÉHO DO LIKVIDAČNÍ
PoDSTATY V RÁMcl LlKVlDAcE PozŮsTALosTl

JUDr. Petra Bílková, notářka v Chotěboři, pověřená Okresním soudem v Havlíčkově
Brodě jako soudní komisař v řízeni o pozůstalosti po Martinu Konečném, narozeném
dne 27.6,1978, posledně bytem Čachotín 7, zemřelém dne 21.6,2014, spisová
značka29D47712014,nabízí vesmyslu ustanovení § 232odst. 1písm. b)
zákona č, 29212013 Sb., zákona o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s,),
v rámci zpeněžení majetku likvidační podstaty za podmínek níže uvedených:

l.
prodávaný maietek

Nemovité věci - pozemky evidované v katastru nemovitostíjako stavební parcela
číslo st. 10 zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba v Čachotíně
č.p. 7, způsob využití rodinný dům stojící na tomto pozemku, stavební parcela
číslo st. 117 zastavěná plocha a nádvoří, stavba bez čp/če, způsob využití garáž
stojící na st. 117, pozemky evidované vkatastru nemovitostí jako pozemkové
parcely čísel 58 zahrada, 59/1 zahrada, 5912 zahrada, 60 ostatní plocha,
evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu,
Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví číslo 252 pro
katastrálni území Čachotín a obec Čachotín; včetně starého nábytku do kuchyně
a 1 místnosti; stanovení obvyklé ceny vypracované Jaroslavem Doležalem,
znalcem z oboru stavebnictví pro stavby obytně, průmyslové, zemědělské a
ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí, byla obvyklá cena výše
uvedených nemovitostí spolu se součástmi a příslušenstvím aktuálně stanovena
částkou 750 000,--Kč;
automobil Renault Laguna 1,8, rok výroby 1995, stanovení obvyklé ceny
vypracované společnosti PRO AUTO DOSTAL s.r.o, částkou 5 500,-Kč;
automobil Felicie LXl, rok výr9by 1998, stanovení obvyklé ceny vypracované
společnosti PRO AUTO DOSTAL s.r.o. částkou 6 000,--Kč.

ll.
podmínkv prodeie

a) Prodej nejvyšší nabídce,
b) nabídka musí obsahovat u fyzických osob jméno příjmení, datum narození,

adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, osobní stav, u právnických osob
název (firmu), sídlo, identifikační číslo, doručovací adresu,

c) nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem, u
právnických osob v souladu se způsobem jednání za právnickou osobu
zapsaném v obchodním čijiném rejstříku,

d) nabídka musí obsahovat určení, jakého majetku se týká a nabídku ceny na
prodejtohoto majetku,
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a)

e) nabízená kupní cena musí b57t uvedena číselně i slovně v Kč,

0 cena bude uhrazena na účet Okresního soudu v Havlíčkově Brodě nejpozději při
uzavření smlouvy o převodu majetku zůstavitele.

lIl.
předání nabídek

písemná nabídka v uzavřené obálce, s označením obálky ,,LlKV]DACE
poZŮSTALosTl _ 29 D 477t2O14 - NEOTVíRAT!", bude doručena na adresu
JUDr. Petry Bílkové, notářky v Chotěboři, Krále Jana 259, Chotěboř, PSČ
583 01, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně do
notářské kanceláře nejpozději do 13:00 hodin dne 28.04.2016,
obálky s cenovou nabídkou budou otevřeny v 13.15 hodin dne 28.04.2016.

lV.

souhlas s prodeiem

Dle ustanovení § 231 odst, 1 z,ř.s. se zpeněžení majetku patřícího do likvidační
podstaty uskutečňuje s předchozím souhlasem Okresního soudu v Havlíčkově
Brodě.

V.
ostatní uiednáni

a) soudní komisař si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky;

b) soudní komisař písemně sdělí všem zájemcům výsledky výběru nabyvatele;

c) veškeré další informace k prodeji je možno získat v notářské kanceláři na níže
uvedených kontaktních spojeních; po dohodě se soudním komisařem je možné
učinit prohlídku prodávaných věcí na místě samém.

Vl.
kontaktní údaie

JUDr. Petra Bílková
notář v Chotěboři, pověřený soudní komisař,
kancelář Chotěboř, Krále Jana 259, PSČ 583 01

tel. 5630351 50, gsm: 73951 4669, email: notar@bilkova.com
lD datové schránky: wSmtvyh

úřední hodiny kanceláře: pondělí, útery, středa, čtvrtek: B:00-16:00 hod.
pátek 8:00-14:00 hod.

JUDr. Petra Bílková
notářka v chotěboři

pověřený soudní komisař

b)

Chotěboř, 16.03.2016
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