
opRAvA AuKční wnúšry A19139

organizátor aukce - BONA ELECTA s.r.o., IČ: 27792609, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, PoŠtovní
I7g4l77, psČ zoz 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloŽka

5Ig47 ,jednajícíjednatelem Vlastimilem Štrbavým, jenŽ je pověřena provedením e|ektronické aukce v rámci

Insolvenční řízení, které je vedeno u Krajského soudu, Sp. zn, KSOS 34 INS 32455 l 2015,

opravuje tímto Aukční vyhlášku A19139.

Vzhledem k tomu, že došlo ke zjevné chybě v psaní v označení aukčnívyhlášky - Aukční vyhláška A19139
opravuje se označení aukční vyhlášky na Aukční vyhláška A19136.

Ostatním zůstává aukční vyhláška beze změny.

V Kopřivnici dne 28,11.2019

,.........rr.....,
organizátor autceígot,lR
V z. Vlastimil Štrba,}ý,, jedr
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BONA HtHcTA ... Vaše dobrá volba ...
dražební a realitní společnost

AUKCNI VYHLASKA č. A19139

Bod 1. označení oroanizátora aukce a navrhovatele
orqanizátor aukce :

BONA ELECTA s.r.o./ IČ:27792609,
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní l7g4l77, PSČ 702 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr{ským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51947
jednající jednatelem Vlastimilem Štrbavlm
www.bonaeleďa.cz, email; strbavy@bonaelecta.cz

Navrhovatel:
JUDr. Kateřina Danielová, advokát, insolvenČní správce dlužníka Petra Ogurčáka, nar. 9,9,7974, trvale
bytem KruŽberk 21, PSC: 747 86. InsolvenČní řízení je vedeno u Krajského soudu, Sp. zn. KSoS 34 INs
32455 l 2015,

Bod 2. Způsob provedení aukce:
Aukce proběhne formou elektronické aukce prostřednictvím elektronického dražebního systému na
internetové adrese www.drazby-exekutori.cz

Bod 3. Zaháiení aukce:
Elektronická aukce bude zahájena dne 13.1.2020 v 9:00 hod. (od této chvíle mohou účastníci aukce činit
podání).

Bod 4. Ukončení aukce:
Elektronická aukce bude skonČena nejdříve dne 13.1.2O2O v 9:3O hod. Aukce se však koná, dokud
ÚČastníci aukce Činí podánÍ, Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
aukce uČiněno podánÍ, posunuje se okamžik skončení aukce na okamžik po uplynutí pěti minut od
posledního uČiněného podánl nebude-li učiněno další podání, V takovém případě se okamžik skončení
aukce opět posunuje o pět minut, dokud účastníci aukce činípodání,
Podání se povaŽuje za uČiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb účastníkovi aukce
zpětně potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.

Bod ,5. Předmět aukce

5.1. Označení předmětu aukce:
Předmětem aukce jsou nemovité věci zapsané na nemovité věci zapsané na listech vlastnictví č. 6662 a
Č. 667I vedených u Katastrálního Úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště ostrava,
katastrální územíZábYeh nad Odrou, a to:
- bytové jednotky ČÍslo 2237lB - byt nacházející se v budově č,p,2237 - bytový dům v části obce ZábYeh
stojící na pozemku p.č.St,3230 - zastavěná plocha a nádvoří.
S uvedenou jednotko_u souvisí spoluvlastnický podíl o velikosti 55/826 na společných částech budovy
Č,P, 2237 - bytový dŮm a spoluvlastnický podíl o velikosti 55/86 na pozemku p.č,Št.szso - zastavěná
plocha a nádvoří.
Převáděná jednotka je jednotkou vymezenou podle zákon a č. 72l7994 Sb., o vlastnictví bytů

5,2. Popis předmětu aukce:
Předmětem aukce je bytová jednotky 2237lB v bytovém domě č.p, 2237 na ulici patrice Lumumby vobci
Ostrava. Tento bytový dŮm byl postaven v roce 1975, jako panelový bytouý dům pěti podlažní s plochou
střechou. Oceňovaná bytová jednotka Č,2237lB se nacházíve III.NP, Jedná se o byt velikosti 2+1, byt je
v.pŮvodním stavu, Bytový dŮm je postaven na pozemku p.č.St.3230-zastavěná plocha a nádvoří,'k,ú.
zábřeh nad odrou, Dům je napojen na inženýrské sí]tě, které v této obci jsou.
BliŽŠÍ popis předmětu aukce je obsažen ve znaleckém posudku, ktený je k dispozici u organizátora aukce.
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Cena předmětu aukce byla zjiŠtěna posudkem soudního znalce Ing, Jířího Laciny ze dne 23,4.2019, číslo
posudku 5 2B0 - z5lz079, nemovitosti byly oceněny na částku 900.000,- Kč.

S.S. Údaje o předmětu aukce uvedené v této aukčnívyhlášce, zejm. pak o popisu stavu předmětu aukce a
o Právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informacl, a
navrhovatel aukce za nesprávnost takorných ÚdajŮ tedy neodpovídá. Nový vlastník-Vítěz aukce přebírá
nemovitosti, jak stojía ležÍ,

5.4, Oprávnění navrhovatele disponovat s nemovitostmi vypl,ývá z toho, že navrhovatel je insolvenčním
správcem dluŽníkŮ, nemovitostijsou řádně zapsány v soupise majetkové podstaty dle zákóna č, 18212006
Sb., insolvenČní zákon. Ke zpeněžování aukcí dal pokyn zajištěný věřitel GE Money bank, a.s., a to v
souladu s §293 Insolvenčního zákona.

5,5. S předmětem aukcejsou spojeny tyto závazky:

A, závazkv, které zaniknou zpeněžením předmětu aukce

Dle ustanovení insolvenČního zákona č,18212006 v platném zněnízpeněžením majetkové podstaty zanikají
v rozsahu, v němŽ.,se týkajízpeněŽeného majetku účinky nařízenívýkonu rozhodnltínebo'exekuc'e, účinřy
doruČení vyrozum_ění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady
váznoucí na zpeněŽovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv pooté § 2B4 odst. 3 a 4 aY vČetně závadzapsaných ve veřejném seznamu/ není-lizákonem stanoveno jinak.
Tyto práva a poznámky budou vymazány z evidence katastru nemovitoití na základě Návrhu na vklad
Práva do katastru nemovitostr, ktený podává a související poplatek na katastru nemovitostí hradí Vítěz
aukce/kuPující po nabytívlastnictví předmětu aukce a jehož přílohou je potvrzení o zániku zástavních práv
s úředně ověřeným podpisem navrhovatele aukce,
VeŠkerá zajiŠťovací Práva a břemena váznoucí na předmětu aukce jsou zapsána v katastru nemovitostí u
Katastrálního Úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracovišťě ostrava, katastrální území Zábřeh nad
Odrou, a to na listech vlastnictví Č,6662 a č,6677 (k dispozici u organizátora aukce).

B, omezení, které zpeněžením oředmětu aukce nezaniknou

- nejsou

Nemovité věci nebude navrhovatel vyklízet, nemovité věci přejdou na nového vlastníka-VíLěze aukce, jak
stojía leží.

Bod 6. Nejnižší podání
Nejnižší podáníčiní: 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých),

Bod 7. Minimální příhoz:
|'{inimální Příhoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedeníaukce na částku 5.ooo,_ Kč

Bod 8. Aukční jistota
AukČníjistota bYla stanovena na Částku 1O0.0Oo,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a musíbýt uhrazena
J .dnY Před zahájením aukce, a_ to bankovním převodem nebo vkladem na účei organizátora aukce
a.Ú, 3435960389/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Jako variabilnísymbol nuou uuuouno,. IC u právnických osob. rodné číslo u osob fyzických

' datum narození u fyzických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno
--=<c specifický symbol se uvede číslo dražby bez písmene,,A", tj. 19136,

'' : aibě na. ÚČet organizátora au,kce bude přihlédnuto, jen bude-li hodnověrným způsobem před zahájením
=:<:e 

prokázáno, že platba na účet organizátora aukce také došla.

:_<čníjistotu nelze uhradit Šekem ani platební kartou.

-n:ta Pro Úhradu aukČní jistoty zaČÍná dnem zveřejnění aukční vyhlášky na Centrální adrese a končí 3 dny::eJ zahájením aukce,
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Pokud by sloŽení aukČní jistoty nebylo provedeno zpŮsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, či
s dostateČným předstihem před zahájením aukce/ vystavuje se zájemce o účastv aukci riziku,'že nebude
k aukci připuŠtěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájemce o účast v aukci způsob a jemu odpovídající
nejzazŠÍ termín sloŽení aukČníjistoty s organizátorem dražby v dostatečném předstihu konzultovat.

SloŽená aukČní jistota je účastníkům aukce, vrácena neprodleně po skončení aukce stejným způsobem,
jabým byla sloŽena to bez zbyteČného odkladu, nejpozději do 5 pracovní,ch dnů ode dne-sŘončení aukce,
resp. do 5 pracovních dnŮ ode dne udělení pokynu navrhovatele k upuštění od aukce, a to:

- ÚČastníkovi aukce, ktený se nestal Vítězem aukce, a to do tří pracovních dnů ode dne konání aukce;
- pokud bylo od aukce upuŠtěno, a to do tří pracovní,ch dnů ode dne upuštění od aukce;
- pokud Navrhovatel aukce nevyuŽil svého práva uzavřít Kupní smlouvu dle odst. 11.2, této Aukční
vYhláŠky, a to do 5 pracovních dnŮ ode dne prohlášení Navrhovatele aukce doručené organizátorovi aukce,
že neuzavře s Vítězem aukce Kupnísmlouvu
- po marném uplynutí Opční lhůty dle odst. 11.4. této AukČní vyhlášky.
- aukČníjistota propadá ve prospěch Organizátora aukce jako smluvnípokuta za porušenípovinnostíVítěze
aukce, ktený tuto Aukci zmařil tím, Že nesplnil některou ze svých povinností uvedených v odst. 11.3. této
AukČnívyhláŠky, zejména pak v případě, že neuzavřel kupnísmlouvu s navrhovatelem aukce.

Aukčníjistota se započítává Vítězi aukce na cenu dosaženou v aukci,

Bod 9. Reoistrace účastníků aukce
Aukce se mŮŽe ÚČastnit pouze ten, kdo zaplatil aukČníjistotu a je účastníkem aukce probíhající na portálu
www. d razby-exekuto ri. cz, kde p rokáže svoj i totoŽ nost.

Aukce se nesmí jako ÚČastník aukce ÚČastnit povinný, manžel povinného (případně b,ývalý manžel (ka)
povinného, pokud jsou postiŽeny nemovitosti dosud ve společném jmění maňZeia) a účástnŘ autce, kiený
neza,Platil nejvYŠŠÍ Podání v předchozí dražbě, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři,
zaměstnanci soudních exekutorŮ, a ti, jimŽ v nabytí věci brání zvláštní právní předpis. K aukci musí býi
účastník aukce přihlášen nejpozději 30 minut před jejím zahájením.

ÚČastníkem aukce se mŮŽe stát kaŽdá fyzická nebo právnická osoba, která provede základní registraci na
draŽebním Portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáŽe svoji totožnost odesláním registračního-formuláře
umístěného www,drazby-exekutori.czlregistrace způsobem tam uvedeným provózovateli dražebního
Portálu, ÚČastník aukce je povinen vyptnit v regiŠtračním formuláři usec'r1ny 'ioulňno údaje, jinak mu
nebude.umoŽněno registraci dokonČit. Účastník aukce je povinen v registračním rbrmuláři uvéit'piavdivé a
aktuální informace, jinak odpovídá za Škodu, kterou neuvedením pravdiv,lch informací způsobí. V prrpaoě,
Že Po .provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registraÉnr, ror.uia?i-ř
ÚČastník aukce Povinel t9to oznámit provozovateli dražebniho portálu.'provozovátel dražebního poáaju
zajistí, aby byl registrační formulář v elektronické podobě uložen v uživatelském účtu účastníka ulk." u
PřístuPný vŠem uŽivatelŮm k jejichž aukcím se účastník aukce přihlásí. účastník aukce je povinen si při
registraci zvolit uŽivate.lské jméno, pod kteným se bude elektronických aukcí účastnit pod statusem
ÚČastníka aukce Či draŽitele, UŽivatel je povinen zdňet se užívání jakýchkoliv hanliuich, urážlivých či
vulgárních oznaČenÍ, v opaČném případě je administrátor oprávněn podie svého uvážóní 

'bud, 
registraci

uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

Pro fYzickou osobu, která má v Úmyslu se aukce ÚČastnit jako úča_stník a.u.kce a.předmět aukce nabýt do
svého výluČného vlastnictvÍ, platí,že je povinna vyplnit registračníformulář označbný,,FyZI6KA oSoBA, a
iento oPatřit svým podpisem s Úředním ověřením a doručit jedním z níže uvedenýctr zp'ůsobů provozovateii
Cražebního portálu.

Pro fYzické osoby, které mají v Úmyslu se aukce účastnit jako společní dražitelé a nabýt předmět aukce do
P'odílového spoluvlastnictví, jsou povinni vyplnit registračňíformulář označený ,,SpoLUVLAsir,uČr<Ý pÓĎír
v němŽ, uvedou zejména, v jakém poměru jim má být udělen příklep a ktený Že společných účastníku aukce
;e oPrávněn i jménem ostatních ÚČastníku aukce Činjt podání a tento všic'hni opatřit svými úředně
cvěřenými podpisy a doruČit jedním z níže uvedených způsobů provozovatelidražebního portálu.

Pro fYzické osoby, které majív Úmyslu se aukce ÚČastnit jako společní účastníci aukce - manželé a předmět

?.1!::.l?P.[9:._lpoleČného jmění manželů, jsou povinni vyplnit registrační formulář označený ,,spbr_rčruÉ
JMENI MANZELÚ", v němŽ uvedou, ktery z manželů bude jménem manželů činit podánía tenio'boa opatřit
suim úředně ověřeným podpisem a doručit provozovateli dražebního portálu.
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::c právnickou osobu, která má'v úmys|u se aukce účastnit a předmět aukco nabýt do svého výlučného
,lastnictvÍ, platÍ, Že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je
:právněna za právnickou osobou jednat, vyplnit formulář označený ,,pRÁvtruct<Á oSoBA"/ v němž osobá,
<terá formulář vyplňuje, označí, z jakého titulu vypl,ývá její oprávněníjednat za právnickou osobou a tento
opatřit suým Úředně ověřeným podpisem a spolu s ověřeným aktuálním uýpisem z obchodního rejstříku
:oručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu.

rro právnickou osobu, která má v úmyslu se aukce účast nit jako společný účastník aukce s jiným
-častníkem aukce, platí přiměřeně předchozí ustanovení.

Pro ÚČastníka aukce, ktený má v úmyslu se zúčastnit aukce a svědčí mu předkupní právo k předmětu
3ukce, je povinen tuto skuteČnost prokázat zpŮsobem stanoveným níže. Za prokázání předkupního práva,
nelze-li tuto skuteČnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považuje zejména doručení aktuálního
,rypisu listu vlastnictvÍ, Či originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy, z níž předkupníprávo vyplývá,

Bod 10. Odeslání reoistračního formu!áře
Jcastník aukce aby se mohl Účastnit aukce, doručí vyplněný registrační formulář provozovateli dražebního
cortálu jedním z následují,cích způsobů:
a) RegistraČní formulář vytiskne, vlastnoručně podepíŠe, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit a
nechá listinu převést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podobě ho doručí
provozovateli dražebního portálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.
b) RegistraČní formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří sr4ím zaručeným elektronickým
Podpisem a v této formě ho doruČÍ, je*li to možné, provozovateli dražebního poftálu do jeho datové
schránky:dbdfdti,
c) RegistraČní formulář osobně podepíše před uživatelem, jehož aukce má v úmyslu se účastnit a současně
mu ProkáŽe svoji totoŽnost platným osobním dokladem. Protokol předá uživateli, kteni ho doručí do datové
schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby.
Vyplněný registraČní formulář musí b,ýt doručen provozovateli dražebního portálu nejdéle 24 hodin před
zahájením aukce.
ZpŮsob informování o postupu pří aukci a odkaz na internetové stránky, na ktených je tento postup
zueřejněn: ZpŮsob aukce, zpŮsob registrace účastníkŮ aukce i veřejnosti a postup při aukcile zveřejněn na
internetové adrese: http: //www.drazbv-exekutori.czlnapoveda,aspx

Bod 11. VÝběr neivhodněiší nabídkv a hodnotící kritéria:

11.1. Hodnotícím kritériem nejvhodnějšínabídky je nejvyššínabídnutá kupnícena.
Navrhovatel aukce mŮŽe rozhodnout, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a vyhrazuje si právo
v.takovém případě kupní smlouvu s účastníkem aukce, ktený nejvyšší nabídku učinil, neuzavřít, v tomto
PříPadě je organizátor aukce povinen na základě pokynu navrhovatele vrátit vítězi au'kce vše, co doposud
na jeho ÚČet v rámci aukce sloŽil, a to bez zbytečného odkladu. Navrhovatel je oprávněn kdykoliv od aukce
uPustit. V takovém příp_adě je organizátor aukce povinen vyrozumět o upuštění od aukce všechny účastníky
aukce a postupovat zpŮsobem uvedeným pro vrácení aukční jistoty a uhrazené ceny či je;í čásíi dosažené
v aukci.

11.2. Vyrozumění o v,ýsledku aukce:
VÍtěz aukce bude vYrozuměn organizátorem aukce e-mailem (na adresu, jež uvedl při registraci) o tom, zda
navrhovatel akceptuje jeho nabídku, nejpozději do 5 pracovní,ch dní od okamžiku, kdy organízátor aukce
obdrŽÍ písemné stanovisko navrhovatele aukce k rnýsledku soutěžního kola aukce.

11.3, Lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
AukČníjistota se zapoČÍtává VÍtězi na cenu dosaženou v aukci. Cenu dosaženou V aukci je Vítěz povinen
uhradit ve lhŮtě nejpozději do 28.2,2020, Úhradu ceny dosažené v aukci Vitěz aukce provede bankovním
převodem Či vkladem. v hotovosti na bankovní účet organizátora aukce č,ú. 3435960389/0800, vedený
u Ceské 

|Pořl§lnv_l Při Úhradě uvede Viltěz aukce variabilní symbol ,,rodné číslo" Vítěze aukce, jako fyzická
osoby nebo,,IC' Vítěze aukce, jako právnické osoby.
NeuhradÍ-li VÍtěz aukce cenu dosaŽenou v aukci ve stanoveném termínu a to do zt,.z,zotg,je povinen
uhradit organizátorovi a.ukce smluvní pokutu ve výši aukční jistoty. Smluvní pokuta ;e 

'sitatná 
one

následujícího Po dni, v..němž.marně uplynula lhůta pro úhradu ceňy dosažené v auktl. organizátor aukce je
oPrávněn jednostranně zapoČÍst pohledávku Vítěze aukce na vrácení aukčníjistoty za orglnizátorem aukóe
oProti Pohledávce organizátora aukce za VÍtězem aukce na úhradu smluvní pokuty za nédoplacení vítězné
cenY dosaŽené v aukci ve stanoveném termínu. Neuhrazením ceny dosažené v aukci Vítěz aukce taktéž
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,v

--,: -,ávo na uzavření kupní"smlouvy/ na jejímŽ základě by bylo na Vítěze aukce převedeno vlastnické
- 
.=,: ( předmětu aukce.

- - : '.dvřhovatel aukce má právo uzavřÍt s VÍtězem aukce Kupní smlouvu na nemovitost, kde prodávajír:í
,. ',=;:hovatel aukce a kupující je VÍtěz aukce, kde předmětem této Kupní smlouvy na nemovitost je
-'::-.ét aukce s kupnícenou ve výši Nejvyšší nabídky (dále jen "Kupní smlouva"), kde toto právo musí být
_:::-ěno Navrhovatelem aukce do 30 dnŮ ode dne konánÍAukce (dále jen,,Opčnílhůta"). obsahem Kupní
i- 3.1i} bude ujednání dle §1918 obČanského zákoníku, Že Vítěz aukce jako kupující kupuje předmět
: -.:e/ jak stojí a leží ve stavu jakém se nachází.
__ 5. Pokud Organizátor aukce jménem Navrhovatele aukce nedoručí Vítězi aukce v opční lhůtě Výzvu,
:,::.m Vítěz aukce nemá povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu,
_1,5, Navrhovatel aukce nemá povinnost uzavřít Kupnísmlouvu s Vítězem aukce.
- _.7. Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené kupní smlouvy na náklady Vítěze aukce.
]].3. Pokud Organizátor aukce jménem Navrhovatele aukce doručí Vítězi aukce v opční lhůtě výzvu
',="hovatele k uzavření Kupnísmlouvy (dále jen ,,Výzva"), je Vítěz aukce povinen ve lhůtě do 14 dnů po
: :,:žení Yýzvy uzavYít rupní smlouvu.

Bod 12. Prohlídka předmětu aukce
_] ]. Prohlldka předmětu aukce byla stanovena na tyto dva termíny:
- :e:mín dne 16.12.2019 v 15:00 hod.
] :ermín dne L7.L2.2Ot9 v 15:00 hod.

: j.2. MÍsto prohlídky se stanovuje: před předmětem aukce - Ostrava-Zábřeh, patrice Lumumby 2237168
;SC: 700 30,
:'cnlídka bude provedena v rámci moŽností. Vzhledem k povaze objektu je pohyb účastníků možný pouze
,e skupině, v doprovodu pověřené osoby, stejně tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný'oděv a
::..jV.

Bod 13. Předání předmětu aukce
13,1, Organizátor aukce předá předmět aukce Vítězi aukce nejpozději do 15 pracovních dnů po uhrazení
ceny a podpisu kupní smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak. O předání a převzetí nemovitostí bude
sepsán předávací protokol.

13.2. Předmět aukce je v souČasné době užívánjeho vlastníkem - insolvenčním dlužníkem. Dle ust. §2B5
odst,2 IZ je insolvenČní dIuŽník povinen předmět aukce po zpeněžení vyklidit. Neučiní-li tak dobrovólně,
může se norni vlastník domáhat vyklizení žalobou u soudu,
D|e informací navrhovatele předmětu aukce není uzavřena nájemní smlouva.

i3.3. VeŠkeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese Vítěz aukce.

]-3.4. NebezpeČÍ Škody na předmětu aukce přechází na Vítěze aukce dnem předání předmětu aukce, týž
cen Přechází na VÍtěze aukce odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem aukce,

V Ostravě dne 14,11.2019 V Ostravě dne 14.11.2019
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