BONA ELECTA

... Vaše dobrá voIba ...

dražebnía realitní společnost

,v

DRAZEBNI \íYHLASKA č.D18124

o konání veřejné dražby dobrovolné dle § 20 zák.č. 2612000 Sb.
Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražby

Touto "Dražebnívyhláškou" se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.
Den konání dražby: 30.1.2019
1O:OO hot.
Zahájení
lvtísto konání dražby: Kopřivnice, štefánikova í,L63l12 (budova Městského úřadu),
místnost v 9. patře, č, dveří 942

dražby:

Bod 2. označenídražebníkaa navrhovatele
Dražebník:
BONA ELECTA s.r.o., IC: 27792609,
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, PoštovníI794lI7, PSC 702 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51947
jednající jednatelem Vlastimilem ŠtrnavYm
www. bonaeleďa.cz, ema

il

: strbavy@bonaeleďa.cz

Navrhovatel:

Mgr. Lukáš Stoček , se sídlem Nový Jičín,K Nemocnici 7, PSC 74L DI,IC 66250099
_
likvidačnísprávce v dědiďví po Jiřím Kundrátovi, nar. dne 1.9.1964 , posledně bytem LouČka 90, PSC
756 44, zemřelém dne 30.B.2014.
Bod 3. Předmět dražby
Předmětem dražby je soubor těchto věcí:
1) podíl ve výši % 0edna polovina) k nemoviÝm věcem, k.Ú. LouČka u ValaŠskéhoMeziřírčí.a to:

-

zastavěná plocha a nádvořL souěstí tohoto pozemku je stavba Čp. 90
rodinný dům v části obce Loučka, stavba stojí na pozemku parc. Č. st" 87 a na pozemku parc. Č.
st. 352 zapsáno na LV č. 1092
pozemek parc. č. 745 -zahrada
pozemek parc. č. 2489 - ostatní plocha.
Nemovité věci jsou zapsány na na LV č. 359 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínslcý kraj, katastrální
pracoviště ValašskéMeziříčí,pro k.ú. Loučka u ValašskéhoMeziříčí.
pozemek parc. č, st. 87

-

-

2) soubor moviÝch věcí

-

1 ks televizor Philips,
1 ks televizor Philips,
1 ks videorekordér TESI_A,
1 ks jídelnístůl,
2 ks židle,
1 ks žehličkaFagor,
1 ks žehličkaTesla,
1 ks sedací souprava včetně dvou taburetek
1 ks elektrický přímotop Tescoma,
1 ks konferenční stolek dřevo - kov,

1kspračkaWhirpool,

1 ks kancelářské křeslo,
1 ks lednička Calex,
1 ks eleKrický přímotop techno systém,

1ks mrazákGorenje,

1ksvysavačRowenta,
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1 ks elekbiďá bruska.

'

Věci se budou dnžit jednou dražbou jako soubor.

Oprávnění navrhovatele dražby disponovat s věcmi zŮstavitele a zpeněžit je v dražbě dobrovolné vyp|Yvá
z ustanoven í § 226 a násl. Zákona č. 2gZl2OI3 Sb., o zvláštních řízeních soudních (zŘS) a z Usnesení.
Popis předmětu dražby:
1) podíl na nemovitých věcech. k.ú. Loučka u ValašskéhoMeziřír,čí.
Předmětem dražby je podíl ve uýši % ( jedna polovina) k nemovitým věcem zapsaným na LV č. 359, k.ú.

Loučka u Valašského Meziříčí.Jedná se řadový, zdéný dům, má obdélníkovýtvar a nachází se v širším
centru obce, v místníčásti Lázy. Dům je podsklepený, s dvěma nadzemními podlažímipod sedlovou
střechou. Střešní kfiinou je pozinkovaný plech. V domě se nachází bytová jednotka 4+1, okna jsou
plastová a dřevěná zdvojená, veňkovní omítka je zateplená, sokl opatřen voděodolnou omítkou, Podlahy
jsou kfié PVC a keramickou dlažbou. K dispozici je elektřina, voda z veřejného řádu, vytápění na pevná
paliva. Zahrada za domem má obdélníkovýWar a má výměru 7I4 m2. Dům je v podprůměrném
technickém stavu, nutno dokončit a něKeré konstrukce nutno provést znovu.
Bližšípopis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, ktený je k dispozici u dražebníka.

Cena podílu na nemovibých věcech, byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. Petra Cvejna ze dne
4,IZ,}}LB čísloposudku 137l20t9, hodnota draŽeného podílu byla oceněna na částku 550.000,-Kč,
2) soubor moviÝch věcí

Předmět dražby - soubor movitých věcí je blže popsán v nže specifikovaném znaleckém posudku, ktený je
k dispozici u dražebníka,

Cena souboru movitých věcí byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. Petra Šindlera ze dne 3.B.2O1B,
čísloposudku 235-11-2018, soubor movitých věcí byl oceněn na částku 3.640,- Kč,
Údale o předmětu dražby uvedené v této dražební vyhlášce , zejm. pak o popisu stavu předmětu dražby a o
právech a závazcích na předmětu dražby váznoucírch, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, a
navrhovatel dražby za nesprávnost takorných údajůtedy neodpovídá,
Nabyvatel přebírá soubor věcí, jak stojía leží.
S předmětem dražby jsou spojeny §tto závazky:
A. závazky. které zaniknou zpeněžením předmětu dražby
- Zástavní právo soudcovské pro částku 82,19B,-Kč pro VŠeobecnou zdravotní pojišťovnuČeskérepubliky,
a.s. dle Usnesení soudu o nařízení rnýkonu rozhod. zřízením soud. zástavního práva 2E 275I|ZOOL-3B
Okresního soudu ve Vsetíně pobočka ve Valašském meziříčíze dne 23.8.2001 a dle Unesení soudu o
částečnémzastavení uýkonu rozhodnutí ZE-275I|2001-41 Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve
ValašskémMeziříčíze dne 23,5.ZOOZ,
- Zástavní právo exekutorské ve výši 20.581 Kč k id Vz nem, soudního exekutora Mgr. Lenky Černoškové
dle Exekučníhopříkazu k prodeji nemovitých věcí , o zřízení exekutorského zástavního práva a nemovitosti
01B EX 00207lll-a0s (46 EXE 623l20t1-9) ze dne 23.3.2011,

- Zástavní právo exekutorské ve výši 16.921,-Kč soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha k id.1/2 nem.
dle Exekučníhopříkazu ozřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 132 EX B79Bl10-47lZíze
dne 19.B.2013,
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu kid. Vz pro Finančníúřad pro Zlínský kraj dle Rozhodnutí
správce daně o zřízení zástavního práva č.j. 6542410414059231234l ze dne LII.2004,

- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro částku 326.394 Kč s příslušenstvím kid. 1/z pro
Finančníúřad pro Zlínslcý kraj dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva č.j.
63172l I0l 405923800296 ze dne 10. 12.2010,
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- Zástavní právo soudovské krd.Vz pro částku 90.297,3O Kč pro Okresní správu sociálního zabezpečení
Vsetín, dle Usnesení soudu o nařízení rnýkonu rozhod. Zřízením soud, zástavního práva tsE BlZ007 -II
Okresního soudu ve VsetírĚ, pobďka ve ValašskémMeziříčízde dne I9.4.Z007,

soudovské pro Českou správu sociálního zabezpďení dle Usnesení soudu o nařízení
výkonu rozhod. zřízením soudc. zástavního práva549lt99B ze dne 23.4.1998,
- Zástavní právo

- Zástavní právo exekutorské ve uýši 324,320 s přísluŠensWÍmsoudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány
kid, Vz nem. dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex
46792lI3-I0 ze dne 26.a3.20L4,

- Nařízení exekuce pověřeného soudního exekutora JUDr. Josefa Potočka dle Usnesení soudu o nařízení

exekuce Okresnísoud ve Vsetíně, pobočka ve ValašskémMeziříčí2Nc-294712006-3 ze dne 20.1.2006.

Ve smyslu ustanovení § 236 ZŘŠprodejem majetku zapsaného do likvidačnípodstaty zanikají všechna
zajištění věřitelů pozůstalosti a zajištění dluhů třďírch osob předmětu dražby. Pravomocným skončením
likvidace dědictví ve smyslu ustanovení § 277 ZRS zaniknou proti dědicŮm neuspokojené pohledávky
věřitelů a jejich zajištění.

B. Omezenl které zpeněženímpředmětu dražby nezaniknou

- nejsou

Dalšípodstatné okolnosti o předmětu dražby:
- nemovité věci nejsou vyklizeny, navrhovatel je nebude vyklízet, vlastnicWí případných věcí umístěných
na nemoviťých věcech přejdou na vydražitele jako součást či příslušenstvínemovitých věcí, neboť
nemovité věci jsou draženy, jak stojí a leží.

Bod 4. Neinižšípodání a minimátní oříhoz
Nejnižšípodání činí:550.0OO,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun česlcých).
Pokud žádný z účastníků
dražby neučiníani nejnižšípodání licitátor není oprávněn rnýši nejnižšíhopodání
snížit.
Minimální příhoz činí1.000,-Kč

Bod 5. Dražebníjistota
Dražební jistota byla stanovena na částku 50,000,- KČ (slovy: padesát tisíc korun česlcých) a musí b,ýt
uhrazena jedním z těchto způsobů:
1. bankovním převodem nebo vkladem na účetdraŽebníka č.ú.3435960389/0800, vedený u české
spořitelny, a.s_. Jako variaPilní symbol bude uvedeno:

.
.
.

i

IC u právniclcých osob
rodné číslou osob fyzických
datum narození u fyziclcých osob, pokud jim nebylo rodné číslopřiděleno
Jako specifický symbol se uvede číslodražby bez písmene,D", U. LBLZ4
Dražební jistota se považuje za uhrazenou dnem připsání na účetdražebníka.V případě úhrady dražební
jistoty bankovním převodem, musí b,ýt dražebníjistota připsána ve prospěch účtudražebníka nejméně v
pracovní den předcházgící dni konání dražby, Platební příkaz s razítkem banky neprokazuje uhrazení
dražebníjistoty.
2. V den konání dražby je možno dražebníjistotu složit v místě dražby, a to 30 minut před zahájením
dražby.

3.

Přípustnéje rovněž složení dražebníjistoty ve formě bankovní záruky. Pokud účastníkdražby složí

dražební jistotu formou bankovní záruky, je povinen draŽebníkovi doručit originální bankovní záruku

-

záruční listinu, která musí obsahovat prohlášení bez uýhrad a námitek do uýše požadovanédražební
jistoty. Bankovní záruka musí b,ýt platná minimálně tři měsíce od skončenídražby. Bankovní zárul<a
musí b,ýt vystavena v českémjazyce, Bankovní záruka musí umožňovat opakované čerpáníaž do uýše
dražební jistoty. Prohlášení v záručnílistině mŮŽe uČinit pouze banka, která má povoleno působit jako
banka na územíČeskérepubliky od Českénárodní banky. Bankovní záruka musí b,ýt dražebníkovi
doručena nejpozději do 16,00 hodin pracovního dne, ktený přechází dni konání dražby.
Dražebníjistotu nelze uhradit šekem ani platební kartou,
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začínádnem zveřejnění dražebnívyhlášky na Centrální adrese a končí

zahájením dražby.
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Účastnít<dražby doloí pň zápisrJ do dražby doklad o zaplacení dražebníjistoty(doklad z banky prokazující
odepsání dražebníjlstoty ve prospěch účtudražebníka, doklad o vkladu dražebníjistoty na účetdražebníka,
pokladní složenka, záručnílistiny osvědčujícíbankovní záruku apod.),
doklad o úhradě v hotovosti
případně můžesložjt dražebníjistotu na místě v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapíše do listiny
"Seznam účastníkůdražbť a bude mu přiděleno dražební číslo.Přidělené čísloje účastníkpovinen převzíl.

-

Pokud by složenídražební jistoty nebylo provedeno zpŮsobem vylučujícímjakékoliv pochybnosti, či s
dostatečným předstihem před zahájením dražby, vystavuje se zájemce o účastv dražbě riziku, že nebude k
dražbě připuštěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájemce o účastv dražbě způsob a jemu odpovítCající
nejzazší termín složenídražebníjistoty s dražebníkem v dostateČnémpředstihu konzultovat.
Složená dražebníjistota

je účastníkům,kteří se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení

dražby stejným způsobem, jakYm byla složena nebo nenii-li to možné (poštovní poukázka), tak na bankovní
účetsdělený dražebníkovipísemně účastníkemdražby, u bankovní záruky pak odesláním na adresu
účastníka,

Bod 6. Identifikace účastníků
dražbv
Účastník dražbyje povinen se řádně identifikovat, a to:
a) je-li účastníkemdražby právnická osoba, je nutno nutné předložit - výpis z obchodního či obdobného
rejstříku ne starší3 měsír:ů,zástupce právnické osoby pak předloží platný občanský průkaz nebo
cestovní pas a nejde-li o statutárního orgán společnosti, předloží také plnou moc k zastupování
společnosti s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu společností.
b) je-li účastníkemdražby fuzická osoba podnikajícÍ, je nutno předložit - živnostenský list či obdobné
osvědčeník podnikání, je-li zapsána v obchodním rejstříku tak předloží také vypis z obchodního
rejstříku, občanský průkaz nebo cestovní pas. Zástupce fyzické osob -podnikatele předložítaképlnou
moc k zastupování společnosti s úředně ověřeným podpisem fyzické osoby - podnikatele.
c) je-li účastníkemdražby fuzická osoba, je nutno předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, v případě
společnéhojmění manželůje vhodné předložit čestnéprohlášení (vzor je k dispozici u dražebníka).
d) je-li účastníkemdražby více osob (nab,fuání do spoluvlastnictví), je nutno předložit čestnéprohlášení
těchto osob o tom, že se dohodli na společnémpostupu při veřejné dražbě konané dle této dražební
vyhlášky, že se dohodli na rnýši svých spoluvlastniclcých podílůpro případ vydražení (spolu s jejich
specifikací), že společně a nerozdílně uhradí dražebníjistotu,že vydraží-lipředmětem dražby, uhradí
společně a nerozdílně cenu dosaženou vydražením,že je čestnéprohlášení závazné, nevypověditelné
a nezrušitelné minimálně do doby převzetí vydraženéhopředmětu dražby a že na základě zvláštníplné
moci zmocňují společného zástupce aby se dražby účastnila jménem těchto osob výše uvedený
předmět dražby dražil. Dále je nutné předložit plnou moc zástupce oprávněného se za §rto osoby
účastnitdražby a smlouvu o sdružení fie-li uzavřena). Podpisy na plné moci a čestnémprohlášení
musí b,ýt úředně ověřeny, Vzory těchto dokumentŮ jsou k dispozici u dražebníka.
Účastník dražby je povinen kromě výše jmenovaného splnit náležitosti stanovené § 3 zák. 2612000 Sb. a
doložit své čestnéprohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby.

Bod7. Úhrada cenv dosaženéwdražením
Vydražitelje povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě:
a) cena dosažená vydražením200.001,. Kč - 500.000,- Kč:

b)

cena dosažená vydražením vírce než 500.000,-

KČ:

do 10 dnů od skončenídražby
do 45 dnů skončenídražby.

V případě, že se nejvyššípodání nehradí ihned po skončenídražby, bude platba provedena bankovním
převodem nebo vkladem ve prospěch účtudražebníkač.ú.3435960389/0800, vedený u Českéspořitelny,
a.s.

Jako variabilní svmbol bude uvedeno:
IČu;ráin',clďch osob
rodné číslou osob ffzických
datum narození u fyziclcých osob, pokud jim nebylo rodné číslopřiděleno
Jako specifický symbol se uvede číslodražby bez písmene,D", tj. LBLZ4.

.
.
.

Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před zapoČetímdraŽby, se započítává na cenu dosaženou
vydražením.Byla-li vydražitelem složena dražebníjistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením v plné rnýši v termínu její splatnosti, dražebníkje pak povinen bez
zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.
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CeÍlu dnseňemu vydraŽením nelze uhradit započtením,rovněž platba směnkou je nepřípustná.
UhradÍ-fi

vÉaaH enu_,dosaŽenou

vydraŽením v_termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu

díafuý kokarřiku udělení příklepu. Je-li dražba zmařena vydražitelem, draíebníjistota .loz"na
vydraž:telern vfu,ě jejího příslušenstvíse použije na náklady zmařené dražby.

I

pratryry daně z nabytí nemovitých věcí a je povinen nejpozdějido konce třetího měsíce
ngsledujícíhop9 měsíc!, y němi byl zapsán vklad práva do katastrrr'nemóvitostí, podat u ,Útn!
PřísluŠnehosPrávce daně přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí daň vypočítata zaptatit. Dále vydražitel

WdrĚt€dr"

uhradí správní poplatky spojené se zápisy na příslušnémkatastrálním úřadu.
Pro vydražitele je dražba provedena bezúplatně.

Bod 8. Plohlídka předmětu dražbv
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na §rto dva termíny:
1. termín dne: l4.1.2O!9 v 9:O0 hod.
2. termín dne: 15.1.2019 v 9:00 hod.
Místo prohlírdky se stanovuje: před předmětem dražby, Loučka čp. 90.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v drženínebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku
Předmětu draŽby, bude prohlítCka provedena v rámci možnostíobhlídkóu z veřejně přístupnýcň tomunúací
a Ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k předmětu dražby, znaleckého posudku, listu vlastniďví
a katastrálních maP. Vzhledem k povaze objektu je pohyb účastníkůmožný pouze ve skupiňě, v doprovodu
pověřené osoby, stejně tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oděrra obuv.

Bod 9. Předání předmětu dražbv

JestliŽe nabyl vydraŽitel VlastnictvÍ kpředmětu draŽby, ve smyslu § 30 zák. č,2612000 Sb., je dražebník
Povinen předat bez z,lvteČného..odkladu vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčujívhstnicwí a
jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele Úůčipřea*ětu
draŽby..O qied9ni předmětu draŽby bude sepsán ,,Protokol o předání předmětu'dražby". VeškeÉnáklady
spojené s předáním a převzetím předmětu draŽby nese vydražitel, vyjma nadbytečnýc'h nákladů vzniklýcň
z důvodůna straně dražebníka.
NebezpeČÍŠkody na předmětu dražby přechází z jejího dĚitele na vydražitele dnem předání předmětu
draiby, t'ýŽ den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislbsti s přbdmětem
lraŽby. Je-li vydraŽitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečíškody a odpovědnost za
škodu vydražitel.
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