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Oznámení o konání dohadovacího řízení
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13.12.2018 schválilo prodat níže uvedené
nemovitosti za sníženou předkládací cenu. Odbor místního hospodářství oznamuje konání
dohadovacího řízení k odprodeji níže uvedených nemovitostí z majetku města.
Toto řízení se uskuteční

dne 15. 05. 2019
v zasedací místnosti odboru rozvoje č. dveří 523 (4. patro) Magistrátu města Děčín, Mírové
nám. 1175/5, Děčín IV, od 10.00 hod.
Bude projednáván odprodej těchto nemovitostí:
prodej pozemku st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Labské
nábřeží, Děčín XI – Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou
dohadovacího řízení, s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve výši
1.243.674,00 Kč (předkládací cena je snížena z původní předkládací ceny ve výši
1.420.000,00 Kč, dle ZP č. 833-035/2018 ze dne 26.3.2018 vypracovaného znalcem Ing.
Zdeňkem Ješetou, na předkládací cenu ve výši 1.187.669,00 Kč a navýšena o částku
ve výši 56.005,- Kč za provizorní opravu střechy v souladu s čl. III, odst. 1b) „Zásad“) +
ostatní náklady spojené s převodem.
kauce činí 59.383,00 Kč, variabilní symbol 1900307
Fyzickou prohlídku nabízených nemovitostí lze domluvit s referentem OMH na tel. č.
412 593 222, 412 593 171.
Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem resp.
sídlem na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o odprodej a
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dostaví se na dohadovací řízení. Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce
a předložení potvrzení o složení této kauce (viz. „Zásady“ čl. III, odst. 1b).
Kauci je zájemce povinen složit na účet města č.ú. 19-921402389/0800, variabilní symbol viz. výše u kauce, vedený u České spořitelny, a.s. před konáním dohadovacího řízení
(v případě mezibankovního převodu nejpozději 3 dny před konáním dohadovacího řízení).
Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na
prvním pořadí. Podrobnější podmínky jsou uvedeny v dokumentu „Postup a zásady realizace
odprodeje obytných a nebytových domů a bytových jednotek včetně nebytových prostor
v těchto domech z vlastnictví města Děčína“.
V případě, že zájemce bude zastupován jinou osobou, je nutné, aby se tato prokázala plnou
mocí před začátkem konání dohadovacího řízení.
Na dohadovací řízení vezměte s sebou průkaz totožnosti, který je nutno předložit pro
ověření.
Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství – oddělení nakládání
s majetkem města Magistrátu města Děčín.

Ing. Martin Kříž
Vedoucí odboru místního hospodářství
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