Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor investic a správy nemovitého majetku

zveřejňuje v souladu s § 18 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,

ZÁMĚR
M/49/2017 – K.Ú. MAŘENICE A NADĚJE
prodat
NEMOVITOSTI:
 st.p.č. 228/1 o výměře 1956 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
v obci Mařenice, č.p. 204, bydlení,
 st.p.č. 228/2 o výměře 271 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
v obci Mařenice, č.p. 241, bydlení,
 p.p.č. 791 o výměře 183 m2, trvalý travní porost,
 p.p.č. 794 o výměře 590 m2, trvalý travní porost,
 p.p.č. 795 o výměře 417 m2, vodní plocha,
 p.p.č. 796 o výměře 4481 m2, zahrada,
 p.p.č. 802 o výměře 928 m2, zahrada,
 p.p.č. 815/4 o výměře 583 m2, trvalý travní porost,
 p.p.č. 815/8 o výměře 22 m2, trvalý travní porost,
 p.p.č. 2006 o výměře 158 m2, trvalý travní porost,
nacházejících se v katastrálním území Mařenice, obci Mařenice, evidovaných na LV č. 103
 p.p.č. 660/4 o výměře 750 m2, trvalý travní porost,
nacházející se v katastrálním území Naděje, obci Cvikov, evidované na LV č. 1167
za těchto podmínek:
 MINIMÁLNÍ CENA: 6.400.000 KČ (slovy: šestmilionůčtyřistatisíckorunčeských)
 Kupní cenu nutno uhradit před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí
 k st.p.č. 228/1 o výměře 1956 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v obci
Mařenice, č.p. 204, bydlení, st.p.č. 228/2 o výměře 271 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba v obci Mařenice, č.p. 241, bydlení, bude zřízena služebnost spočívající
v povinnosti každého vlastníka se zdržet poskytování pobytových služeb sociální péče, a to
jak osobně, tak prostřednictvím třetích osob, kdy služebnost bude zřízena na dobu
určitou, a to do 30. 11. 2035 a v případě porušení tohoto omezení bude stanovena smluvní
pokuta ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu převodu za každý den provozování pobytové
služby sociální péče
 Nemovitý majetek si lze prohlédnout za přítomnosti pracovníka odboru investic a správy
nemovitého majetku po předchozí domluvě na tel. 485226619 v termínu do 30. 9. 2017
 Nemovitý majetek se prodává „JAK STOJÍ A LEŽÍ“
 Stanoví se 3 kola nabídkového řízení
 Minimální navýšení nabídkové ceny v rámci jednoho kola výběrového řízení je částka ve výši
50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských)
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Nabídku doručte písemně v zalepené obálce, na které bude uvedeno „M/49/2017 - K.Ú.
MAŘENICE A NADĚJE“
Na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor investic a správy nemovitého majetku
U Jezu 642/2a ,461 80 Liberec 2
Nejpozději do 30. 9. 2017
Obálka musí být výrazně označena nápisem NEOTVÍRAT, zpáteční adresou a telefonem
na kontaktní osobu
V nabídce uveďte Vaši nabídkovou cenu, finanční krytí kupní ceny a dobu zaplacení
kupní ceny, které budou závazné
V nabídce uveďte svůj souhlas se zveřejněnými podmínkami
Zájemce musí do 30. 9. 2017 podepsat Dohodu o složení jistiny na kupní cenu. Za tím účelem
se spojí s odborem investic a správy nemovitého majetku – Mgr. Petrem Staňkem na
tel. 485 226 619.
Jistina na kupní cenu ve výši 300.000 Kč (slovy: třistatisíckorunčeských) musí být zaplacena
5 pracovních dnů přede dnem konání hodnotící komise. O dni konání hodnotící komise bude
zájemce s dostatečným předstihem informován doporučeným dopisem.
Nabídka, v níž nebude uvedena nabídková cena, finanční krytí kupní ceny, doba zaplacení kupní
ceny nebo souhlas se zveřejněnými podmínkami bude vyřazena z výběrového řízení. Stejně tak
bude z výběrového řízení vyřazen zájemce, který neuhradí jistinu.

Záměr prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě příspěvkové
organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, č.p. 204, 471 56 Mařenice,
IČ 48282944, byl schválen na 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 6. 6. 2017, číslo
usnesení 1057/17//RK.

Ing. Vladimír Koudelka
vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku
Vyvěšeno dne: 13. 6. 2017
Sejmuto dne:
Obrázek:
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