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AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Prodej pensionu v obci Rusava
č. j: 170/2013-A
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na
28. ledna 2014, na adrese budova HOLIDAY INN BRNO, Křížkovského 20, 603 00 Brno.
Zahájení aukce bude provedeno prohlášením licitátora (po ukončení zápisu účastníků
aukce), a to v 11:30 hod.
Bod 2.
Dražebník:
EURODRAŽBY.CZ a.s. , IČ: 25023217
Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8
zastoupená Janou Drabešovou (na základě plné moci)
tel. : 800 900 490, fax : 234 769 009, e-mail: info@eurodrazby.cz

www.eurodrazby.cz
Bod 3.
Označení předmětu aukce:
Věci nemovité:
st. parcela č. 113
o výměře 252 m2
zastavěná plocha a nádvoří
parcela č. 2186/1
o výměře 500 m2
ostatní plocha
budova Rusava, č.e. 424 obč. vyb.
stojící na st. parcele č. 113
zapsané na LV č. 889, pro k.ú. Rusava, obec Rusava, část obce Rusava, okres Kroměříž, u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj – KP Holešov.
Popis předmětu aukce:
Jedná se o budovu pensionu s 2.NP a podkrovím včetně příslušenství a pozemků
v obci Rusava, okres Kroměříž.
Předmětná nemovitost je samostatně stojící, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními
podlažími a podkrovím, se sedlovou střechou. Bleskosvod není instalován, klempířské prvky
jsou z pozinkovaného plechu, fasáda je vápenná hladká – místy narušená, okna jsou
dřevěná s dvojsklem, krytina je z vlnovky. Topení je ústřední s plynovým kotlem, podlahy
jsou z dlažeb a koberců, schody jsou do patra železobetonové s dlažbou, schody do
podkroví jsou ocelové s dřevěnými nášlapy, dveře jsou plné, vybavení kuchyně je
standardní, WC jsou splachovací, pisoáry, koupelny jsou standardní s vanou a sprchovými
kouty, teplá voda je z boileru. V přízemí se nachází restaurace, v patře a podkroví pak sedm
pokojů s kapacitou 24 lůžek. Dům je z roku 1987, v 90. letech byl přestavěn na pension
s restaurací. Stav objektu je průměrný, jsou potřebné drobné opravy. Dům je napojen na
veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a plyn z ocelového zásobníku. U objektu se nachází
vedlejší stavba zděného skladu.
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Venkovní úpravy:
plochy s betonovým monolitickým povrchem tl. 10 cm, plot ze str. pl., ocelové sloupky do
bet. patek (nátěr), vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků, plot zděný tl. do
20 cm (beton. základ, omítka nebo spárování), betonové schodiště, dřevěné schodiště,
stupnice břidlicové, dlaždice apod.
Pozemky:
p.č.st.113 – zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 252m2,
p.č.2186/1 – ostatní plocha o velikosti 500m2.
Soubor movitých věcí:
počet
kusů
9

14.

pokojová židle

počet
kusů
2

1.

stůl

2.

křeslo

31

15.

noční stolek

8

3.

barová židle

5

16.

sedací souprava

1

4.

bar

1

17.

křeslo

4

5.

nábytková stěna

1

18.

lampa

1

6.

jídelní židle

4

19.

postel

8

7.

pivní sklenice

cca 60

20.

rozkládací křeslo

2

8.

umělé dekorace (umělé květiny)

8

21.

malá skříň

3

9.

nástěnný věšák

1

22.

ping-pongový stůl

1

10.

odkládací věšák

1

23.

lednice

3

11.

váha na vážení zboží

1

24.

dřevěná deska

1

12.

manželská postel

3

25.

odkládací police

1

13.

šatní skříň

7

26.

sporák

1

Pozn.: Dle sdělení insolvenčního správce je objekt delší dobu neobýván a jeho užívání
vyžaduje provedení oprav.
Podrobnější
informace
získáte
u
společnosti
EURODRAŽBY.CZ
a.s.,
www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490 fax: 234 769 009, e-mail: info@eurodrazby.cz,
případně při prohlídkách.
Na předmětu aukce váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního řízení
č.j. KSOS 25 INS 19519/2012-A14 ze dne 16.11.2012, zanikají.
Bod 4.
Cena předmětu aukce:
Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Soudní znalec Ing. Jan
Šíma, Kmochova 2, 779 00 Olomouc, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě
ze dne 05.10.1998, č. j. Spr. 2982/98, vypracoval dne 07.12.2011, posudek číslo 2768521/2011 a ocenil předmět aukce na částku v místě a čase obvyklou a to na 2.400.000,- Kč.
Tato Aukce se bude konat s anglickým způsobem licitace s postupným snižováním
vyvolávací ceny
Aukce s postupným snižováním a následnou licitací je způsob prodeje, u kterého
nejdříve dochází ke snižování vyvolávací ceny, která je obvykle stejná jako odhadní. Licitátor
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postupně snižuje cenu až na minimální kupní cenu. Kdykoliv v průběhu snižování, může
účastník učinit nabídku, minimálně ve výši aktuální vyvolávací ceny. Od tohoto okamžiku
účastníci činí nabídky již jen směrem nahoru, přičemž každá další nabídka musí být vyšší,
než nabídka předchozí. Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si předmět aukce za tuto
cenu koupí.
Minimální vyvolávací cena je 1.200.000,- Kč
Vyvolávací cena je 2.400.000,- Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč.
Účastníci aukce činí svá podání v Korunách českých
Podrobný průběh a způsob licitace je uveden v „Pravidla a průběh aukce“. Ke stažení
jsou i na kartě této aukce na webové adrese www.eurodrazby.cz
Bod 5.
Prohlídka předmětu aukce byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne
9. ledna 2014, v 10:00 hod.
2. termín dne 23. ledna 2014, v 10:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce.
Bod 6.
Kauce byla stanovena na částku 145.000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 43-3332660287/0100 vedený u Komerční
banky a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem aukce je fyzická osoba – rodné
číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte den aukce. Dokladem o
složení kauce je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání
částky ve výši kauce z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu,
b) v hotovosti v místě a v den konání aukce před jejím zahájením.
c) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice (po
předchozí domluvě),
Vrácení kauce:
Účastníkům aukce, kteří se nestanou vydražiteli, a složili kauci na účet, se vrací kauce
bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně na účet, který
účastník uvedl v listině “Zapsání účastníků do aukce”, a to do třech pracovních dnů ode dne
konání aukce. Byla-li kauce složena v hotovosti na aukci, vrátí dražebník účastníkovi aukce,
který předmět aukce nevydražil, složenou kauci bez zbytečného odkladu po skončení aukce.
Náklady aukce včetně odměny dražebníka hradí vydražitel. K ceně dosažené
vydražením se tak Kauce nezapočítává. Kauce je stanovena tak, že její výše přesně pokrývá
náklady a odměnu dražebníka.
Účastnící aukce jsou povinni doložit při zápisu do aukce svou totožnost, doložit složení
kauce a popř. své oprávnění jednat za účastníka aukce.
Zastupování účastníka aukce:
účastník aukce se může dát v aukci zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
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Vydražitel má povinnost uzavřít smlouvu o Smlouvě budoucí nebo Smlouvu kupní, která je
přílohou Této Aukční vyhlášky. Ke stažení je též na kartě této aukce na webové adrese
www.eurodrazby.cz .
Bod 7.
Úhrada ceny dosažené vydražením :
K Ceně dosažené vydražením se nezapočítává kauce. Cenu dosaženou vydražením musí
vydražitel uhradit v plné výši.

V Praze, dne 13. listopadu 2013
dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

………………………………………………
Jana Drabešová
zmocněnec

Signature Not Verified
EURODRAŽBY.CZ a.s.

Jana Drabešová
Umístění: Praha
13.11.2013 12:47:55
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