
    

 

 

Prohlášení účastníka výběrového řízení 

 (dále jen „VŘ“) 

 

Účastník VŘ: 

Jméno/ Název: ………………………………………………………………………………………. 

 

Účastník VŘ prohlašuje, že 

 

1. je mu znám stav prodávané nemovité věci a bere na vědomí, že nabízenou nemovitou věc kupuje tak 
jak stojí a leží.  

2. se seznámil s „Oznámením o výběrovém řízení a jeho podmínkách“. 
3. v případě, že mu bude vrácena kauce, nepožaduje její příslušenství za období, po které byla kauce 

v dispozici vyhlašovatele. 
4. a) hodlá nemovitou věc nabýt do svého výlučného vlastnictví* 

b) podává nabídku jako jeden z manželů a nemovitou věc hodlá nabýt do společného jmění 
manželů* 

c) podává nabídku jako jeden z manželů a převáděný majetek nehodlá nabýt do společného jmění 
manželů * a součástí mnou učiněné nabídky je  

- písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho ověřeným podpisem, že kupní cena 
bude uhrazena z prostředků, které nejsou součástí společného jmění manželů * 

- ověřenou kopii* notářského zápisu o zúžení společného jmění manželů nebo o smluveném 
manželském majetkovém režimu * 

- ověřenou kopii* pravomocného rozsudku, jímž došlo ke zrušení společného jmění manželů * 
- ověřenou kopii* pravomocného rozsudku o zúžení rozsahu společného jmění manželů * 

5. se seznámil se zněním návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, který je přílohou č. 4 oznámení o 
konání výběrového řízení. 

6. se seznámil s „Postupem pro prodej volných jednotek a domů s pozemky zastavěnými těmito domy 
spolu s pozemky tvořícími s nimi funkční celek formou výběrového řízení“ a „Zásadami pro prodej 

domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“. Oba dokumenty jsou 
zveřejněny prostřednictvím : http://nemovitostimoap.cz/zasady-a-pravidla/ 

7. kupní cenu uhradí v plné výši v souladu s Čl IV. odst. 3 „Zásad pro prodej domů, bytů, nebytových 
prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“ na bankovní účet městského obvodu uvedený ve smlouvě:  
- do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy* 
- do 150 dnů od podpisu kupní smlouvy (prostřednictvím hypotéčního úvěru, úvěru ze stavebního 

spoření apod.) * 
 

Prohlašuji, že jsem se seznámil (a) s informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů a také s informacemi o 
svých právech a způsobu jejich uplatnění prostřednictvím http://gdpr-moap.ostrava.cz/. 

 

………………………………………………………………….. 

Místo, datum, úředně ověřené podpisy všech účastníků 

 

* nehodící se škrtněte 

 

http://nemovitostimoap.cz/zasady-a-pravidla/
http://gdpr-moap.ostrava.cz/

