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SORETA Group, a.s., IČ: 260188ó1, se sídlem Soběslavská 225ll27, Vinohrady, 130 00 Praha 3,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19568,
zastoupená místopředsedkyní představenstva Štěpánkou Šindelářovou, dále jen ,,dražebník"

ryhlašuje

podle ustanovení § 20 a ustanovení l6a zákona č. 2612000 Sb., o veřejných dražbách a lyhlášky
č. 18/2014, o stanovenj podmínek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrhovatele
Bytové družstvo MOTYL, IC: 01ó 58ó62, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, by,tové
družstvo zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ceských Budějovicích pod sp.
zn. Dr 927, zastoupené předsedkyní představenstva Ing. Veronikou Ludvíkovou, dále jen
,,navrhovatel"

konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické
(dálejen.,dražba")

(Elektronická dražba bude provedena dle ZYD a Dražebního řádu systému Prodej-dražbou,cz na
www.prodej-drazbou.cz. V sekci Jak dťažit sysíému Prodej-dražbou.cz je podrobně popsán způsob
registrace a provedení dražby, včetně Dražebního řádu a Uživatelské příručky)

1, Misto, datum, čas zahájení a ukončení elektronické dražby
Dražba bude zahájena dne 10. řijna 201 8 v l l :00 hod na www.prodej-drazbou.cz.ID držby: 533 18
Dražba bude ukončena dne l0.října2018v ll:30hod

Pokud v posledních pěti mirrutách před ukončením držby nikdo z dražitelťl neučiní podání, .je dražba
ukončena v čase ukončení držby. Pokud někdo z dražitelů učiní podání v posledních pěti minutách
před ukončením dražby, čas ukončení dražby se prodlužuje o pět minut.

2. Způsob určeni lydražitele při současném podání
Učiní-li několik dražitelů současně podání a nebylo-Ii učiněno podání vyšší, bude rozhodnuto losem,
komu z nich se příklep udělí a stane se vydražitelem. Všem dražitelům systém Prodej-dražbotl.cz
přidělí los - náhodně se stejnou pravděpodobností celé číslo l až l000. Vydražitelem se stane dražitel
s nejvyšším číslem losu.

3. Uplatnění předkupního práva k předmětu dražby
Dražitel je povinen prokázat dražebníkovi předkupní právo k předmětu držby jeho doložením
dražebníkovi listinami nebo úředně ověřenými opisy do 7 dnů před zahájením dražby. Jinakje nelze v
dražbě uplatnit. Rozhodnutí dražebníka, zdali je předkupní právo prokázáno, obdrží držitel emailem
nejpozději do 5 dnů před zahájením dražby.

4. Způsob registrace úča§tníků dražby - dražitelů:
Dražitel se do dražby registruje prosťednictvím systému Prodej-dražbou.cz. V Sekci Registrace
systému Prodej-dražbou.cz vyplní své identifikační údaje aje mu vygenerován Registrační formulář.
Dražitel tento registrační formulář qtiskle, doplní datum a místo podpisu. Takto lyhotovený
registrační formulář musí b;ýt žadatelem:
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SORETA Group, a-s., pobočka: Vančulova 2904. 390 0 t Tábor
tel.:+420 381 25l 7l6. mobil: +420 605 245 300. e-mail: soreta@soreta.cz

www.soreta.cZ



_ podepsán úředně ověřeným podpisem, v případě manželů mlsí by ověřeny oba podpisy a v li,stinné

pádobi,astán poštou na áa."iu, Ěrr Management, a.s,, V olšinách l6182. l00 00 praha 10 (dálejen

,,Provozovatel");
nebo
- podepsán úředně ověřeným podpisem na Czech POINT České pošty, s, p, a zde provedena

auio.irávaná konverze tohoio liitinného dokumentu - úředně ověřeného Registíačního formuláře do

elektronické podoby a tento elektronický dokument musí bylt odeslán e_mailem na adresu

info@prodej -drazbou.cz.
nebo
- podepsán a naskenován ve formátu pdf a tento dokument musí blit podepsán zaručeným

"t"kt.oni"lq1ln 
podpisem s jeho viditelným umístěním (v případě manželů oba podpisy) v tomto

dokumentu a takto lyhotovený pdfdokument musí blýt zaslán emailem na info@prodej_drazbov,cz.

O provedené registraci a aŘtivaci služeb bude dražitel lryrozuměn provozovatelem emailem na

emailovou adresu, kterou držitel uvedl při registraci.

Do dražby se držitel registruje elektronicky z lryhlášené dražby systému prodej-dražbou.cz se

současným čestným prohláiením, že splňuje všechny podmínky své účasti v dražbě a že není osobou z

d.uzuy i,ytoutenou. bražitel obdrží od diažebníka potvrzení o registraci do dražby emailem, pokud

splniivšechny své povinnosti dražitele, zejména pak, že řádně a včas uhradil dražební jistotu. Do

iražby je máé se'registrovat pouze do jejího zahájení. 
_ 

Doporučuje se, aby dražitel prwedl. svoji

."girti"ái s dostatečnýňr předstiňem před zahájením dražby, aby dražebník si mohl ověřit zejména

úhradu dražební j istoty.

5. Místo zveřejnění této dražební lyhlášky, podrobné info:

- www.prodej-drazbou.cz
- www.centralniadresa.cz
- www.soreta.cZ
_ v kanceláři dražebníka na adrese Vančurova 2904, Tábor (soreta@soreta.cz, tel. 605245300)

ó. Označení a popis předmětu dražby
soubor nemovitých věcí zapsanýcir na LV č. 137 ve veřejném seznamu vedeném u Katastrálního

riruau p.o rit otěský kraj, Kátastiální pracoviště Tábor, pro kat..územíZ_lrybničná Lhota, obec Táborv
juto, po""-"r. pu.". t.-st. 60 _ zasiavěná plocha a nádvoři o výměře 433 m', jehož součástí je

stavba otjet<tu 3,p. 48, Zárybničná Lhota, rod.dům, dále jen ,,předmět dražby",

Jedná se o rodinný dům s kolnou a s€ samostatnou stavbou stodoly s vestavbou garáže. Jednopodlažní,

podsklepená zděňá stavba RD s podkovím. Zdivo cihelné, mírně zavlhlé, střecha sedlová, krytina

i*korra, .t.op keramický. Napojení na elektřinu 230 i 400V, voda z veřejného vodovodu, dříve ze

.tuany. el,'čerpadlem, odkánalizování do veřejné kanalizace, qtápění v kotli na _pe.vná 
paliva,

ocelové žebrové' radiátory, pravděpodobně poškozené rzí a mrazem, ohřev Tv v bojleru. okna

plastová, jedno okno dřevěné špaletbvé, podlahy dlažba, pvc a plovoucí laminátové, stáři stavby cca
'zs ,ott.'Ďm postupně modernizován a opravován. Stavba morálně itechnicky opotřebená.

Jako doplřrující informace k popisu předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nacháaí,

,iouzi,na"Ěty posudek k prédmetu áražby, který je k dispozici u dražebníka nebo na www_prodej_

drazbou,cz.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební lyhlášce nebo jejich část,

zejména paťo popisu stavu předměiu dražby a o _právech 
a závazcich na předmětu dražby

vá"znoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací,

7. Práva a závazky váznoucí na předmětu dražby:
Ňavrhovatel prohlásil, že na předmětu iražby neváznou žádné závazky, žádné dluhy, právní ani jiné

závady, věcná břemena, anijiná práva třetích osob,
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Datum a čas prohlídky předmětu dražby
I. prohlídka - pondělí dne l, října 2018 v 13:30 hod
II. prohlídka - úter;i dne 2.října2018v l4:30 hod

Sraz zájemcú je před předmětem držby, tedy před rodinným domem č.p. 48 Zárybničná Lhota (tel. na
kontaktní osobu pro obhlídku 605245303 Ing. Veronika Ludvíková)

9. Cena zjištěná, nejnižší podání, minimální příhoz, dražebni jistota
Odhadnutá cena předmětu dražby:
Odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé v souladu s § 13 zák, č. 2612000 Sb. z
dostupných informací lypracoval znalec v oboru nemovitostí Ing. Ivo Ludvík, Vančurova 2904
390 0l Tábor pod číslem 758-10/20l8 a činí 1.198.000,- Kč.

Nejnižší podání: 798.000,-Kč,slolysedm-set-devadesát-osm-tisíc-korun-českých
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Účastníci držby činí svá podání v Korunách českých

Dražební jistota byla stanovena na částku 200.000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dražebníka vedený u ČSOB,
a.s., číslo účtu 186087780/0300, !9]-:-l--!]f!49g!-!9

Dokladem o složení
dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo qýpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve
výši dražebníjistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu.

b) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Učastník dražbyje povinen ve lhůtě pro
složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsa}ovat
prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (držebníka) do výše 200.000,- Kč,
jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil clražbu. Záruění listina nesmí
obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva
jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi
jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření drťby dlužníkem, jako jsou předchozí
výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či
výhrady, lyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní
záruky. Bankovní záruka musí by.t platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu
kupní ceny. Dražebník bude v zaruční listině označen následovně: SORETA Group, a.s., lČ:
260l8861, se sídlem Soběslavská 225ll27, Vinohrady, 130 00 Praha 3. Bankovní záruka musí blýt

vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí byt vystavena v českém
nebo slovenském jazyce.

Dražebníjistinu nelze uhradit započtením, platební kaňou, šekem ani směnkou.

Vrácení dražební jisto!:
Učastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu na účet, se vrací dražební
jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, a to do tří pracovních dnů
ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční listiny a to bez zbyečného
odkladu. V případě vkladu hotovosti na účet bude vrácenajistota na základě žádosti vkladatele.

Lhůta pro úhradu dražební jisíoíy začiná dnem vydání této Dražební vyhlášky a končí zahájením
dražby,

10. Cena dosažená lydraženim, splatnost, zmařeni dražby
Dražebníjistota se započitá vydražiteli do ceny dosažené vydražením. Vydražitel může provést úhradu
ceny dosažené vydražením bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet dražebníka



ě. l86087780/0300
nebo poštovní poukázkou.

Byla-li lydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit

cenu dosaženou vydražením v plné ýši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez

Zb}tečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, platební kartou, šekem

je nepřípustná.
Vydražitelje povinen uhradit cenu dosženou vydražením do 40ti dnů po skončení dražby.

Uhradlli vydražitel cenu dosaženou lydražením v termínu splatnosti, píecháui na něj vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. v opačném případě je dražba zmařena a dražební
jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. Koná-li
se opakovaná dražba, zílčíule se zbývající část dražební jistoty na náklady opakované dražby. po

úhradě nákladů dražby a opakovan é dražby se zbývající část vrátí lydražiteli, který způsobil zmaření

dražby, Yydražiíel, kteqi způsobil zmaření dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu Část

nákladů dražby, kterou nepok4ivá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované

dražby konané v důsledku zmaření předchozí držby vydražitelem.
V souladu se zákonem o veřejných dražbách zašle držebník příslušnému katastrálnímu úřadu jedno

vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví. Návrh na zahájení řizení o povolení vkladu práva

viastnického k předmětu dražby a qýmazu věcných práv k předmětu drťby, která zanikla, podá

vydražitel. Vydražitel uhradí správní poplatky a daň z nabytí nemovitých věcí.

dražba bude provedena pro lydražitele bezúplatně, vyjma níže uvedených nákladů na následné

předání předmětu držby.

11, Předání předmětu dražby
Předání předmětu držby proběhne v souladu s § 32 ákona o veřejných dražbách (zákon ě.2612000

Sb. v platném znění):
Jestliie lydražitel uhradil ve stanovené lhůtě dle ust. §29 ZVD cenu dosaženou vydražením a
vydražitel tak nabyl vlastnictví k předmětu dražby dle ust. § 30 zyD, je dražebník povinen předat

Vydražiteli Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbl,tné k nakládání

s předmětem dražby nebo osvědčující jiná práva vydržitele vůči předmětu dražby. o předání
předmětu dražby bude sepsán Protokol o předání Předmětu dražby, kter,ý podepíší navrhovatel,

vydražitel a dražebník.
Termín předání předmětu dražby určí dražebník.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydraŽitel. Tato povinnost se

nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý
vlastník nebo dražebník nebojestližejim §.to náklady vznikly náhodou, která sejim přihodila.

Po předání vystaví držebník daňový doklad, do kterého se započítávají Mo položky:

- Cestovné - sazba 8,00 Kč/Km (trasa Tábor - Záryl:ničná Lhota -Tábor)

- čas makléře _ sazba 500,00 Kč za každou Započatou hodinu (věetně času makléře stráveného na

cestě Tábor - Zárybničná Lhota - Tábor)
- K uvedeným sazbám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydržitele dnem předání předmětu

dražby, tyž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu zpŮsobenou v souvislosti s předmětem

dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost

za škodu vydržitel.

Předmět dražby nabývá vydražííel, jak stoj í a leží (ust. § l9l8 zák. č. 89l20l2., obč. zákoník).

Navrhovatel ani dražébník nebudou Předmět dražby vyklízet a veškeré náklady na případné vyklizení

Předmětu dražby nese lydržitel.
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12. Závěrečnáustanovení
Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na držbě
přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v této "Držební vyhlášce" neuvedená,
se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.2612000 Sb. a zákony souvisejícími.

Tato Dražební lyhláška je určena pro navrhovatele, dvě pro potřeby držebníka a po jednom

vyhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. č.

2612000 Sb.

áboře dne 3. záíí 2018VT

N*Ň,u;
dražebník

oRETAq
'o 'P' ,?"ů'r. aoo ,"ru""y6 225l l21

lČ, 260l886t, DIČl cz260l8861
Tel.: 38l 25l 116,605 Z45 3Ol

navrhovatel

Bytové družstvo MOTÝL
lČ: 0,'658662, DlČ: czo165E662
Vanfurova 2904, 390 0í Tábor
Tel,: 3g'l 3§1 7'|61 605 245 300

/,*'-'
Da2Áa )ankova

noáská tajemnlce
DoVěřA."

M8.. H"nou Xarico.ň,-, Xohouttovou

ověřen í - tegátizece
Běžné čísto oVěřovacíknihy o 8]3,/2018
oVěřuji, že Ing. Veronika Ludvíková, narozena 25.04.1971, bytem
TÁBoR, MĚšIcE, Ned Letlštěm 678, mně osobně známa, uzne[á přede
mnoL podpis né této tistině za vtastrí.
V Táboře dne 04.09,2018

Da n ie ta ,] a n ková, notářská talemnice
pověřená M9r. Hanou KaPicová Kohoutkovou,
notáikouvTáboře / ,/

"/Qltz,z//y

/§aa\cováĎ,
r," i§r&bíJl

fu*"liď

I

'.,,Hiff '3l3i::l'ď;,il; g*

Ověření - le8alizace
Eélné číslo ověl^,
o v ě ř u j't
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