Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Jihomoravský kraj zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění a usnesením Rady Jihomoravského kraje
č. 2174/17/R31 konané dne 31.08.2017

záměr prodeje
za nejvyšší nabídku kupní ceny
budovy č. p. 712 jiná stavba část obce Chrlice postavené na pozemcích p. č. 1893/29,
1893/110, 1893/111, 1893/234, 1893/239, 1893/240, 1893/257, 1893/258, 1893/259,
1893/260, 1893/277, 1893/295, 1893/317, 1893/318 a 1893/321, v k. ú. Chrlice, obec
Brno,
včetně všech součástí a příslušenství, přičemž příslušenství stavby tvoří zejména:
- stavba garáže postavená na pozemku p. č. 1893/341,
- stavba garáže postavená na pozemku p. č. 1893/231,
- čerpací stanice odpadních vod včetně přípojky elektřiny postavená na pozemku
p. č. 1893/57,
- zatrubnění potoka na pozemcích p. č. 1902/7, 1902/1, 1893/242, 1900/12, 1893/25,
- sloupová trafostanice na pozemku p. č. 1893/30,
- zpevněné plochy (účelové komunikace, parkoviště a plocha pro sport) na pozemcích
p. č. 1893/269, 1893/104, 1893/106, 1893/341, 1893/231, 1893/296, 1893/233,
1893/27, 1893/244, 1893/24, 1893/290, 1893/289, 1893/33, 1893/288, 1893/287,
1893/286, 1893/292, 1893/291, 1893/319, 1893/293, 1893/24, 1893/26, 1893/241,
1893/242, 1893/32, 1893/27, 1893/244, 1902/1, 1902/7,
- venkovní vodovod (včetně vodoměrných šachet) na pozemcích p. č. 1893/27,
1893/231, 1893/106, 1893/104, 1893/341, 1893/109, 1893/257, 1893/239, 1893/320,
1893/285, 1893/286, 1893/287, 1893/288, 1893/33, 1893/289, 1893/290, 1893/24,
1893/231, 1893/296, 1893/233, 1893/259, 1893/295, 1893/27, 1893/32, 1893/241,
1893/26, 1893/24, včetně podzemních hydrantů,
- splašková kanalizace (včetně kanalizačních šachet) na pozemcích p. č. 1893/26,
1893/27, 1893/29, 1893/33, 1893/111, 1893/231, 1893/232, 1893/233, 1893/235,
1893/236, 1893/237, 1893/257, 1893/289, 1893/291, 1893/292, 1893/293, 1893/295,
1893/296, 1893/319, 1893/341, 1893/26, 1893/57, 1893/241,
- přípojka splaškové kanalizace na pozemcích p. č. 1893/57, 1893/265, 1893/264,
1893/263, 1893/30, 1893/182, 1893/181, 1893/144, 1893/143, 1893/147, 1893/337,
- dešťová kanalizace (včetně kanalizačních šachet) na pozemcích p. č. 1893/24,
1893/26, 1893/27, 1893/33, 1893/104, 1893/106, 1893/231, 1893/232, 1893/235,
1893/286, 1893/287, 1893/288, 1893/289, 1893/290, 1893/291, 1893/292, 1893/296,
1893/319, 1893/341, 1893/24, 1893/25, 1893/26, 1893/27, 1893/32, 1893/111,
1893/241, 1893/242, 1893/257, 1900/12, 1909/3,
- venkovní osvětlení na pozemcích p. č. 1893/269, 1893/341, 1893/231, 1893/27,
1893/289, 1893/33, 1893/287, 1893/286, 1893/27, 1893/32, 1893/241,
1893/26,1893/107, 1893/108,
-

-

oplocení (včetně plotových bran) na pozemcích p. č. 1893/244, 1893/27, 1893/26,
1893/24, 1893/290, 1893/289, 1893/27, 1893/32,
přípojka vody na pozemcích p. č. 1893/57, 1893/265, 1893/264, 1893/263, 1893/30,
1893/182, 1893/181,
kabelová přípojka elektřiny na pozemcích p. č. 1893/104, 1893/106, 1893/341,
1893/30, 1893/263, 1893/264, 1893/265, 1893/266, 1893/31, 1893/270,
vše v k. ú. Chrlice, obec Brno.

 Bližší popis předmětu prodeje
Jedná se o areál bývalého stavebního odborného učiliště v Brně-Chrlicích sestávající z hlavní
stavby, která je tvořena sedmi objekty (budovy školy-teoretické výuka, tělocvična, jídelna
s kuchyní, ubytovna, kryt CO, budova školy-odborný výcvik, spojovací chodba), dvěma
samostatnými budovami (strojovna, čerpací stanice vody), dvěma vedlejšími stavbami (dvě
plynové kotelny), dvěma garážemi, inženýrskými stavbami a venkovními úpravami. Jednotlivé
objekty jsou vzájemně provozně propojeny.
Areál je postaven na pozemcích třetích osob (z převážné části fyzické osoby). V současné
době jsou k pozemkům uzavřeny mezi příspěvkovou organizací a vlastníky pozemků smlouvy o
nájmu, přičemž práva a povinnosti nájemce z těchto smluv (v současné době je nájemcem
příspěvková organizace) by v případě prodeje nepřešla na kupujícího, tzn. kupující bude
muset projednat a uzavřít s jednotlivými vlastníky pozemků nové smlouvy o nájmu.
Z hlediska platného územního plánu leží nemovitosti v oblasti OŠ- veřejná vybavenostškolství.
Výše uvedené nemovitosti včetně součástí a příslušenství jsou blíže popsány ve znaleckém
posudku, do kterého je možno na vyžádání nahlédnout (obvyklá cena dle tohoto znaleckého
posudku činí 23 600 000,-Kč).
V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
byly zpracovány Průkazy energetické náročnosti (PENB) zpracované Ing. Josefem
Vašulkou, dle kterých byly objekty zařazeny takto:
- škola „A“ do klasifikační třídy energetické náročnosti Méně úsporná (D) a měrná
hodnota vztažená na energeticky vztažnou plochu činí 138 kWh/(m²·rok);
- škola „A“ zařazen do klasifikační třídy energetické náročnosti Méně úsporná (D) a
měrná hodnota vztažená na energeticky vztažnou plochu činí 167 kWh/(m²·rok);
- internát do klasifikační třídy energetické náročnosti Méně úsporná (D) a měrná
hodnota vztažená na energeticky vztažnou plochu činí 93 kWh/(m²·rok);
- tělocvična do klasifikační třídy energetické náročnosti Méně úsporná (D) a měrná
hodnota vztažená na energeticky vztažnou plochu činí 410 kWh/(m²·rok);
- jídelna do klasifikační třídy energetické náročnosti Úsporná (C) a měrná hodnota
vztažená na energeticky vztažnou plochu činí 392 kWh/(m²·rok).

 Další podmínky prodeje
1. Kupní cena je splatná před podpisem smlouvy.
2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

 Náležitosti nabídky k odkoupení
Nabídka zájemce musí být doručena nejpozději do 11.00 hod. dne 20.10.2017 v
zalepené obálce s označením „Neotevírat – Nabídka prodeje areálu v k. ú. Chrlice odbor majetkový“.
Zájemce je povinen dostavit se ve výše uvedené lhůtě na odbor majetkový Krajského úřadu
Jihomoravského kraje – Mgr. Barbora Drnovská, dv. č. 324A, III. patro, tel.: 541 652 496, za
účelem:
1. Podpisu smlouvy o složení a užití kauce
Výše kauce činí 500 000 Kč.
Celá částka kauce musí být připsána na účet uvedený ve smlouvě nejpozději v den ukončení
příjmu nabídek, tj. do 20.10.2017.
V případě, že zájemce nesplní některou z povinností uvedených ve smlouvě o složení a užití
kauce, bude celá kauce nebo její část použita jako smluvní pokuta, a to za podmínek ve
smlouvě uvedených.
Znění Smlouvy o složení a užití kauce je k nahlédnutí na odboru majetkovém, případně bude
poskytnuto na vyžádání na tel. 541 652 496, e-mail: drnovska.barbora@kr-jihomoravsky.cz.
2. Odevzdání obálky s nabídkou
Na obálce s nabídkou musí být uvedeny tyto údaje:
- fyzická osoba: jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu,
- fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku: obchodní firma, místo podnikání a
identifikační číslo,
- fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, místo
podnikání a identifikační číslo,
- právnická osoba: název, sídlo a identifikační číslo.
Nabídka musí obsahovat:
- výši nabízené kupní ceny (částka v korunách českých bez DPH),
- podpis zájemce na nabídce musí být úředně ověřen,
- doporučujeme uvést v nabídce telefonický kontakt, popř. elektronickou adresu,
3. Předložení následujících listin
a)
u právnických osob, jejichž vznik je podmíněn zápisem do obchodního rejstříku a
fyzických osob podnikajících zapsaných do obchodního rejstříku: originálu, příp.
ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku,
b)
u právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku: originálu, příp.
ověřené kopie výpisu z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána,
případně písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje vznik právnické
osoby a způsob podepisování,
c)
u fyzických osob podnikajících nezapsaných do obchodního rejstříku: originál výpisu
z jiného zákonem stanoveného rejstříku,
NABÍDKA NEBUDE ZAŘAZENA DO NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ v případě, že:
1. obálka s nabídkou nebude označena tak, jak je uvedeno výše, nebo
2. zájemce nepodepíše smlouvu o složení a užití kauce, nebo
3. nebudou doloženy všechny výše uvedené listiny v originále nebo úředně ověřené
kopii.

NABÍDKA BUDE VYŘAZENA Z NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ v případě, že:
1. nejpozději v den ukončení příjmu nabídek nebude celá částka kauce připsána na účet
Jihomoravského kraje,
2. nabídka nebude obsahovat výši nabízené kupní ceny nebo úředně ověřený podpis
zájemce.
Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva Jihomoravského kraje dle § 36
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Jihomoravský kraj si vyhrazuje právo zrušit toto nabídkové řízení kdykoliv do rozhodnutí
Zastupitelstva Jihomoravského kraje, případně odmítnout všechny předložené nabídky nebo
neuzavřít smlouvu s vybraným zájemcem.
Bližší informace poskytne zájemcům Mgr. Barbora Drnovská, na tel. č. 541 652 496,
e-mail: drnovska.barbora@kr-jihomoravsky.cz.

Ing. Petr Beneš, v. r.
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

