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BONA ELECTA
dražební a realitní společnost

... Vaše dobrá volba ...

DRA;EEBNI \íYHL^A§KA č. Dl9r31
o konání veřejné spo!ďné opakované dražby dobrovolné dle § 20 zák.č. 2612000 Sb.

Bod 1. Místo. datum a čas dražbv, druh dražbv
Touto'Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání opakopvané dražby dobrovolné.
Den konání dražby; l0.7,20lg
Zahájení dražby: 15:40 hod.
Místo konání dražby: KopňYnice, Štefánikova 1L63lt2 (budova Městského úřadu),

místnost v 9. patře, č. dveří 942

Bod 2. označení dražebníka a navrhovatele
Dražebník:
BoNA ELECTA s,J.o.,Ici 27792609, _
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní 1794l L7 , PSC 7O2 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51947
jednající jednatelem VlaŠtimilem Štrbavlm
WWW.bonaelecta.cz, email: koprivnice@bonaelecta.cz

Navrhovatel :

Česta republit<a-Okresní soud Nový Jičín, IČ: 00025232
jménem, kterého jedná
Mgr. Kamila Mirafuentes, notářka se sídlem v Novém Jičíně, Jugoslávská 23
soudní komisařka pověřená Okresním soudem v Novém Jičíně .k projednání dědicWí po Janu Gerykovi,
nar.dne 31.7,1947. posledně bytem Luční 1825/4, No\.ý Jičín PsČ 741 01, zemřelém dne 27.2.2018.

Bod 3. Předmět d]ažbv
Předmětem spolďné dražby jsou movité věci:

Položka č, 1 soolďné dražbv:
- 1 ks - televizor, značka LG - uschováno u schovatele, v hodnotě 830 Kč,

Položka č. 2 soolečné dražby:
_ 1 ks - hi-fi věž, znaČka ELEKTA - uschováno u schovatele, v hodnotě 190 Kě

Položka č, 3 soolďné dražbv:
- 1 ks - satelitní přijímač, značka MAscoM - uschováno u schovatele, v hodnotě 140 Kč,

Položka č. 4 soolečné dražby:
- 1 ks - ruční vysavač, značka Cleaning King - uschováno u schovatele, v hodnotě 220 Kč

Položka č. 5 společné dražbv:
- 1 ks - universální přijímač, značka SOUCE - uschováno u schovatele, v hodnotě 120 Kč,

Položka č. 6 soolečné dražbv:
- 1 ks - DVD přehrávač, značka X-site - uschováno u schovatele, v hodnotě 100 Kč,

Položka č. 7 soolečné dražbv:
- 1 k - CD přehrávač, značka Philips - uschováno u schovatele, v hodnotě 100 Kč,

Položka č. 8 společné dražby:
- 1 ks monitor, znaČka LG - uschováno u schovatele, v hodnotě 500 Kč

Položka č. 9 soolečné dražby:
- 1 ks - trouba malá, značka silver crest - uschováno u schovatele, v hodnotě 120 Kč,

Položka č. l0 společné dražby:
- 1 ks - mikrovlnná trouba, značka HYUNDAI - uschováno u schovatele, v hodnotě 150 Kč

Položka č. 11 společné dražbv:
- 1 ks -pračka s bďním plněním na 5 kg prádla, značka BEKO - u schováno u schovatele,

v hodnotě 1 100 Kč,
Položka č. 12 společné dražby:

- 1ks - lednice s mrazákem, značka LG- uschováno u schovatele, v hodnotě 660 Kč.
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Poois oředmětu dražby:
Předmět draŽby-movité Věci oznaČené jako poloŽka č. _1 až položka č, 12 společné dražby jsou bliže
popsány ve znaleckém posudku, Kený je k dispozici u dražebníka.

Cela DoloŽkY Č, 1 sPolďné dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. petra šindlera
č. 236-12-2018 ze dne 24.8,2018, televizor, značka LG'byl oceněn na ěstku 830 Kč,

.Cena ooloŽkY Č. 2 sPoleČné lraiby b.y|a zjištěna posudkem soudního znalce Ing. petra šindlera
č. 236-12-2018 ze dne 24.8.2018, hi-R Vď, znáčra rlĚrrn byla oceněna na ěstku róó ri , 

- -

"Cen9, 
ryloikY Č. 3 sPolďné dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. petra šindlera

č. z36-12-20L8 ze dne 24.8.2018, satelitní přijírmač, znáčta NnscoN byl oceněna na čá-stku i4ó Kč,

gelt4: Dgloi!ť Č. 4 spoleČné dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing, petra šindlera
Č. 236-12-2018 ze dne 24.8.2018, ruční vysaváč, značlo Cleaning King byl oceněna na č?stru iio rč,

C.ena PoloŽkv Č.5 sPoleČné dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing, petra šindlera
č. 236-12-2018 ze dne 24.8.2018, universální přijímač,'značka soucE byl oceněna na É.*u rio rt,

gery PoloŽkv Č. 6 spolďné dražby b.yla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. petra šindlera
č. 236-12-2018 ze dne 24.8.2018, DVD přehráva§ znač'ka x-site byl oceněna na ěstku rto rr, 

-

9e!9, P9l9Žlq Č. 7 spoleČné dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing, petra šindlera
č.236-12-2018 ze dne 24.8.2018, - CD přehrávač, značka Philips byl oceněna na ěstku-r0O Kč,

ge!9 rytoi.tq Č. E spoleČné dražby byla zjíštěna posudkem soudního znalce Ing. petra šindlera
Č.236-12-2018 ze dne 24.8.2018, monitor, znáčka Le 6ý oceněna na částku 5oo Kě

F!'9, 4|9.,ry Č. 9 spolďné dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. petra šindlera
č. 236-12-2018 ze dne 24.8.2018, trouba malá, značka sílver crest byla oceněna na čásitu rzo rč,

Fí'O - P9lo:Ž!(ý: Č. 10 spoleČné draŽby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. petra šindlera
č, 236-12-2018 ze dne 24,8.2018, mikovlnná trouba, značka HYUNDAI byl oceněna na &s*u tso ró

§ena ooloŽky Č. 11 spoleČné dražby byla {ištěna posudkem soudního znalce Inq. petra šindlera
Č. 236-12-2018 ze dne 24.8.2018, pračka s bočním plněním na 5 kg prádla, znáčka BExó byla Óieněna na
ěstku 1100 K§

9e|9, rylgŽ|v, Č. 12 spoleČné dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. petra šindlera
č. 236-12-2018 ze dne 24,8.2018, lednice š mrazákem, žnačka LG byla oceněna na ěstt-u ssó ič.

ÚdaP o Předmětu. draŽby _uvedené v této dražební vyhlášce, zejm. pak o popisu stavu předmětu dražby a o
Právech a závazchh na předmětu dražby váznoucíich, jsou uvédeňy pouie'podle dosiupných informácí, a
navrhovatel dražby za nesprávnost takových údajů tedy neodpovídá.

Nabyvatel přebírá movité věci, jak stojí a leží,

S předmětem dražby jsou spojeny §/to závazky:
A. závazkv. které zaniknou zoeněžením předmětu dražbv
- nejsou

Ve smyslu ustanovení § 236 ZŘs prodejem majetku zapsaného do likvidační podstaty zanikaií Všechna
zajiŠtění věřitelŮ PozŮstalosti a zajištění dluhů třďích osob předmětu dražby. 

'pravomocným 
skončením

likvidace dědicWÍ v_e._smyslu ustanovení § 277 ZŘS zaniknou proti dědícům neuspokoleňé pohledávky
věřitelů a jejich zajištěnÍ.

B. Omezení, Keré zpeněžením předmětu dražbv nezaniknou
- nejsou

Další podstatné okolnosti o předmětu dražbv:
Všechny položky společné dražby jsou draženy ve stavu, jak stojí a leží.
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Bod 4. Neinižší oodání a mininá|ní ořhoz

položkg i. 1 spolďné dražby - televizor, značka LG
- 
lliĚqodj."íeinj: _415,- Kč (slovy:'ayri sta patnáď korun českých)

_ mlnlmalni piihoz: lo0,- KČ
Pokud Žádný z ÚČastníkŮ draŽby neuČiní ani nejnižší podáni |iciuátor není oprávněn výši nejnižšího podání

ooložkq,§, 2 spolďné dražby - hi-fi věž, značlo ELEKTA
- nejnižši podání činí: 95,- Kč (slovy: devadesát pět korun česloých)
- minimální příhoz: 1OO- Kč
Pokud ŽádnÝ z ÚÓstníkŮ draŽby neuČiní ani nejnižší podání, licitiátor není oprávněn výši nejnižšího podání

ooložk€_č, 3 spolďné dražby - satelitňí přijíma§ značka MASCOM
- nejnižší podání činí: 7Q- Kě (sedmdesái korun českých)
- minimální příhoz: 1OO,- Kč
Pokud ŽádnÝ z ÚástníkŮ draŽby neuČiní ani nejnižší podání, licitiátor není oprávněn výši nejnižšího podání

oolož€j. a soo]ďné dražby -.ruční vysava§ značka cleaning king
- nejnižší podání činí: _1lQ-,Kč (slovy: jedno sto deset koru]ičesňich)
- v/še minimálního příhozu činí: 1oo,- l(č
Pokud ŽádnÝ z ÚČastníkŮ draŽby neuČiní ani nejnižší podání, licitátor není oprávněn výši nejnižšího podání

oolož€, Ě. 5 spolgčné dražby - universiální přijímač, značka SoLICE
- nejnižší podání činí: 6Q- Kč (slovy: šedesiái korun českých)
- výše minimálního příhozu činí: 1OO,- Kč
Pokud Žádný z ÚČastnftO draŽby neuČiní ani nejnižší podání, licikátor není oprávněn výši nejnižšího podání
snlzlL

položk9.Ě. 6 společné dražby - DVD přehrávač, značka X-site
- nejnĚší podání činí: 5Or- Kč (slow: padesiát korun českích)
- uýše minímálního činí: 1OO- Kč
Pokud Žádný z ÚČastníkŮ draŽby neuČiní ani nejnižší @ání, licitátor není oprávněir vrýši nejnižšího podání
snlzlt.

ooložEj. 7 spdgfné dražby CD přehrávač, značka Philíps
- nejnižší pod_ání činí: 5o,- Kč (slovy: padeét korun čejkých)
- minimální příhoz činí: tOO,- Kč
P_okud ŽáanÝ z Úástník0 draŽby neuČiní ani nejnižší podáni licítátor není oprávněn výši nejnižšího podánísnEt.

ooložka č. 8 spo|ďné dražby monitor, značka LG
- nejnižší podání činí: 25O,- Kč (i!ovy: dvě stě padesat korun česlcých)
- výše minimálního příhozu bude činit 1OO,- Kč
Pokud ŽádnÝ z ÚástníkŮ draŽbY neuČiní ani nejnižší podání, lici!átor není oprávněn výši nejnižšího podání

položk9 č. 9 společné dražby trouba malá, značka Silver C
- nejnižší pod_áníčiní 6Q- Kč (slovy: šedesat korun českých)
- minimální příhoz činí 100,- Kč
Pokud Žádný z ÚČastník0 draŽby neuČiní ani nejnižší podání, licitátor není oprávněn výši nejnižšího podání
snElt.

ooloi€,š ro 9oolečné dražby mikrovlnná trouba, značka HYUNDAI
- nejnižší podáí čilí: 75,- Kč (slovy: sedmdesiár pět korun česhých)
- minimální příhoz činí: 100,- Kč
P_okud ŽádnÝ z ÚástníkŮ draŽby neučiní ani nejnižší podání licitátor není oprávněn výši nejnižšího podánísnžlt.

Draž€bní iyhláška č. Dl913l
stsana3 (celk€m 5)



ooloŽka Č. 11 společné dražby lednice s mrazákem, pračka s bďním plněním na 5 k9 prádla, značka BEKo
- nejnižší podání činí: 55Q- Kč (slovy: pět set padesát korun českých)
- výše minimálního příhozu činí: 100,- Kč
Pokud Žádný z ÚČastník0 dražby neučiní ani nejnižší podání, licitiátor není oprávněn výši nejnižšího podání
snížit.

položka č. 12 společné dražby lednice s mrazákem, značka LG
- nejnižší podání činí: 33Q- Kě (slovy: tři sta třicet korun českkh)
- výše minimálního příhozu činí: 100,- Kč
Pokud žádný z účastníků dražby neučiní ani nejnižší podání, licitátor není oprávněn výši nejnižšího podání
snížit.

Bod 5. Dražební iistota
Dražebníjistota u jednotlivých položek spolďné dražby č. 1. - 12. nebyla stanovena.

Bod 6. Identifikace účastníků dražbv
Účastník dražby je povinen se řádnďideŤifikovab a to:
a) jeli ÚČastníkem draŽby právnická osoba, je nutno nutné předložit - výpis z obchodního či obdobného

rejstříku ne staĚí 3 měsíců, 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 podpísem statutárního orgánu spolďností.

b) je-li účastníkem dražby fvzická osoba oodnikají,cí. je nutno předložit - živnostenský list či obdobné
osvfučení k podnikání, je-li zapsána v obchodním rejstříku tak předloží také výpis z obchodního
rejstříku, občanshý průkaz nebo cestovní pas. zástupce fyzické osob -podnikatele předloží také plnou
moc k zastupování společnosti s úředně ověřeným podpisem fyzické osoby - podnikatele.

c) je-li účastníkem dražby fvzická osoba, je nutno předložit obánslcý průkaz nebo cestovní pas, v případě
spolďného jmění manželů je vhodné předložit čestné prohlášení (wor je k dispozici u dražebníka).

d) je-li účastníkem dražby ví,ce osob (nabývání do spoluvlastnictví), je nutno předložit čestné prohlášení
tkhto osob o tom, že se dohodli na společném postupu při veřejné dražbě konané dle této dražební
vyhlášky, že se dohodli na výši wých spoluvlastnichých podílů pro pří;oad vydražení (spolu s jejich
specifikací), že společně a nerozdílně uhradí dražební jistotu, že vydražili předmětem dražby, uhradí
společně a nerozdílně cenu dosaženou vydražením, že je čestné prohlášení závazné, nevypověditelné
a nezrušitelné minímálně do doby přewetí vydraženého předmětu dražby a že na základě zvláštní plné
moci zmocňují společného zástupce aby se dražby účastnil a jménem těchto osob výše uvedený
předmět dražby dražil. Dále je nutné předložit plnou moc zástupce oprávněného se za tyto osoby
účastnit dražby a smlouvu o sdružení fie-li uzavřena). Podpisy na plné moci a čestném prohlášení
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 wé čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby.

Bod 7. Úhrada cenv dosažené wdražením
Vydražitelje povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.

UhradÍ-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnicwí předmětu
draŽby k okamŽiku udělení příklepu, Je-li dražba zmařena vydražitelem, dražební jistota složená
vydražitelem včetně jejího příslušenswí se použije na náklady zmařené dražby.

Pro Vydražitele je dražba provedena bezúplatně.

Bod 8. Prohlídka oředmětu dražbv
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena dne: 2.7,2019 v IO:OO hod.

Místo prohlídky se stanoyuje v budově obecního skladu v Žilině u Nového Jičína - budova bez čp./če. umístěná
na parc. č. 615/10, k.ú. zilina u Nového Jičína (jedná se o bývalou čističku odpadních Vod, u mateřské školy se
odbďí doleva a po 50 m hned zase doleva uličkou, na jejímž konci je umístěna budova obecního skladu)
Prohlí,Cka bude provedena v rámci možností.
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z d0t odO na sta]Ě anieUrúto.

V Novém Jičíně dne 5.6.2019 V Novém Jičíně dne 5,6.2019

Bod_g. ŤÉní pře.lnĚtu .lražh,
.€s@ ]labrrl v!ffliáii}Al ú;*ai-*,. i.Je* 

"ťy! 
vydraŽiEl vtastnlctví I předmětu dražby, ve smvslpoů,eí, Ňdat bez ófiďného

Fou ne'btbé knaklálání . ",g*íi$,lřl$iiielil"qĚrijiňTí;:.Éí'3$1rq,lj;,i:"f",*i'jlnu nezbytré rnaruááání 
" 
*"a,&..'ii"-#řilň§d!fii1Ír'il?l"§f"!ř#.ťJJ'Ť*HJ,;@*o pÉdání pfudmětu ,i,,zuy iuáé ;Ň;;;ňňT[,dání.předmětu'd|ažuy,,. veir<eÉ nánaayffiur,ffi.Lff#] ptfurCř, jióiČJřiři'ě', 

vyjma nadbytďnýcir náklado vzniklrých

ne@ai škody na předmětu dražby.přechází z jeJího džitele na 
-vydražitele dnem předání předmětudrůw, týž den přechází na vyaražiteĚ ;pdáffi; ;'r}'u způsobenou v souvisl'osti s předmětem

9,fr3d"J,[ť"žitel 
v Prodleňís pÚ"řň'ňffitTr.;;; 

"o" nebezpďí škody a odpovědnost za

i
i

,
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