Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

*MUSPX01QEDEM*

Naše čj.: MUSP 31140/2017
Naše sp. zn.: 28251/2017 FAP-VY/EVK

Vyhláška
o konání společné veřejné dobrovolné dražby
(§ 26 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění)

1. Dražebník:

Město Šumperk, se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO: 00303461, bankovní spojení: Česká
spořitelna a.s., pobočka Šumperk, č. ú.: 19-1905609309/0800, zastoupeno starostou Mgr. Zdeňkem Brožem.
2. Místo, datum a čas zahájení dražby:
Dražba se uskuteční dne:

24. 05. 2017
v 10.00 hodin v zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu, Rooseveltova ul., Šumperk.
Přístup do prostor, v nichž bude probíhat dražba, bude účastníkům dražby, zaměstnancům příslušného
živnostenského úřadu a zaměstnancům ministerstva pověřeným kontrolou provádění dražby umožněn 60 minut
před zahájením dražby, veřejnosti 10 minut před zahájením dražby.
Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím písemně pověřené doložit svou totožnost,
popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, dát se zapsat do seznamu účastníků dražby, a jsou-li
rozdávána dražební čísla, převzít dražební číslo; bylo-li požadováno složení dražební jistoty, jsou účastníci
dražby povinni způsobem stanoveným v této dražební vyhlášce doložit i složení dražební jistoty. Účastníci dražby
jsou dále povinni doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby. Zaměstnanci
příslušného živnostenského úřadu a zaměstnanci ministerstva pověření kontrolou provádění dražby se prokazují
též svým pověřením.

3. Předmět dražby:
Movité věci:
Pořadové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Evidenční
číslo
64/15
66/15
68/15
69/15
72/15
83/15
86/15
93/15
96/15
115/15
131/15
144/15

Movitá věc
Igelitová taška s obsahem (11xDVD, 14xCD, časopisy)
Mobilní telefon zn. Samsung tlačítkový černo-červené barvy
Nástěnné hodiny zn. Quartz – Adler hnědé barvy
Kanystr plastový červené barvy 5 l + nástavec na hrdlo
Mobilní telefon zn. Nokia tlačítkový černo-hnědé barvy
Mobilní telefon zn. Samsung dotykový šedé barvy + pouzdro
Francouzské hole – 2 ks
Mobilní telefon zn. LG dotykový černé barvy + pouzdro
Mobilní telefon zn. Huawei dotykový černé barvy + pouzdro
Cyklistická přilba zn. MaxShell šedé barvy
DVD přehrávač zn. ORAVA DVD-403 + ovladač, propojovací kabely
Bunda pánská zn. Temster zeleno-černé barvy, vel. XL

Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

Nejnižší
podání
150,100,100,30,50,150,20,300,300,100,100,20,-

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

145/15
146/15
147/15
1/16
2/16
3/16
4/16
23/16
24/16
34/16
P1/16A
P1/16B
P1/16C
140/15A
140/15B
140/15C
140/15D
118/15
74/14
74/15
75/15
105/15
128/15
132/15
149/15
36/16
43/16

Deštník skládací modré barvy
Deštník černý s bílými proužky
Mobilní telefon zn. Samsung dotykový bílé barvy
Taška na notebook černé barvy + nabíječka
Hračky: Šijeme kabelky + Nábytek pro panenky
Fotoaparát zn. Stylus černé barvy + obal
Mobilní telefon zn. Samsung tlačítkový černé barvy
Mobilní telefon zn. Samsung dotykový černé barvy
Mobilní telefon zn. Samsung tlačítkový černé barvy
Mobilní telefon zn. Motorola tlačítkový stříbrné barvy
Peněženka pánská černé barvy
Mobilní telefon zn. Samsung tlačítkový černé barvy
Hodinky pánské zn. Quartz bílé barvy
Sjezdové lyže zn. Rossignol DV6 198 cm černo-fialové barvy + vázání
Sjezdové lyže zn. Rossignol DV7 178 cm oranžovo-fialové barvy + vázání
Sjezdové lyže zn. Rossignol DV7 178 cm zeleno-žluté barvy + vázání
Sjezdové lyže zn. K2 Extreme 190 cm černo-růžové barvy + vázání
Odrážedlo dětské plastové červené barvy
Jízdní kolo zn. Hercules pánské červené barvy
Jízdní kolo pánské modré barvy
Jízdní kolo pánské modré barvy, nápis Putoline
Jízdní kolo zn. Twist Fox dětské černo-oranžové barvy
Jízdní kolo zn. Rock Machine pánské horské stříbrné barvy
Jízdní kolo zn. Velamos dámské červené barvy
Jízdní kolo zn. Olpran dětské červené barvy
Jízdní kolo zn. Velamos dámské červené barvy (bez předního kola)
Jízdní kolo zn. Dominator Challenge pánské šedé barvy

20,20,150,250,50,500,50,150,50,50,20,50,50,20,20,20,20,80,100,300,250,150,400,100,100,50,500,-

4. Popis předmětu dražby a příslušenství:
Jde o věci nalezené (odevzdané ze zákona obci, na jejímž území k nálezu došlo), u kterých vlastník není znám
a nepřihlásil se do 1 roku od jejich vyhlášení, takže se obec stává poctivým držitelem těchto věcí. Dále věci
pocházející z dědického řízení, kdy vypravení pohřbu zemřelých osob bylo realizováno na náklady města (jedná
se o položky evidované pod čísly P1/16A - P1/16C). Všechny dražené movité věci tedy byly užívány a prodávají
se ve stavu, jak stojí a leží.
5. Odhadnutá cena jednotlivých předmětů dražby:
Byla zjištěná komisí, složenou ze zástupců dražebníka a tyto byly určeny jako nejnižší podání, jak je uvedeno
u jednotlivých položek v části předmět dražby.
6. Nejnižší podání a minimální příhoz:
Jsou uvedeny výše v odstavci č. 3 (Předmět dražby). Minimální příhoz činí jednotně 10,- Kč pro každou položku.
7. Způsob úhrady ceny dosažené vydražením:
Celá cena dosažená vydražením musí být uhrazena dražebníkovi v hotovosti do pokladny dražebníka
ihned po udělení příklepu. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením a platba směnkou je
nepřípustná!
8. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
Prohlídky se budou konat v prostoru garáže číslo 3, za budovou Městského úřadu Šumperk,
ul. Jesenická 31 (parkoviště)
v pondělí
ve středu

22. 05. 2017 od 15:00 hod. do 16:30 hod. a dále i
24. 05. 2017 od 08:30 hod. do 09:30 hod.

Informace o předmětu dražby a dalších okolnostech dražby - lze získat telefonicky na telefonním čísle
583 388 458 nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese: eva.krmelova@sumperk.cz.
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9. Práva nepřipouštějící dražbu:
Dražebník vyzývá všechny osoby, aby uplatnění případných práv, které nepřipouštějí dražbu, bylo jimi
prokázáno před započetím dražby. Pozdní uplatnění takových práv již nemůže být uplatněno na újmu
vydražitele!
10. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby (úplným zaplacením ceny dosažené vydražením), bývalý vlastník
(v tomto případě dražebník) mu bez zbytečného odkladu předá předmět dražby na základě předložení potvrzení o
vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele.
Dražebník je povinen sepsat protokol o předání předmětu dražby, který podepíší bývalý vlastník (v tomto případě
dražebník) a vydražitel. Jedno vyhotovení obdrží každý z nich.
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 (v tomto případě
dražebník), nebo jestliže tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Nebezpečí nahodilé zkázy a
nahodilého zhoršení předmětu dražby, včetně užitků, přechází z bývalého vlastníka na vydražitele dnem předání
předmětu dražby. V týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti
s předmětem dražby. Od přechodu vlastnictví do předání vydražiteli má bývalý vlastník (v tomto případě
dražebník) až do předání práva a povinnosti schovatele za využití obecných ustanovení občanského zákoníku o
úschově, a z toho vyplývající nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených na opatrování předmětu dražby.
Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu
vydražitel.
11. Termín, čas a místo předání předmětu dražby:
- předání vydražených věcí vydražitelům bude v den dražby, tj. dne 24. 05. 2017 po skončení dražby.
12. Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi ihned po udělení příklepu.
Neuhrazením celé ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou! Vydražitel, který
zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě.
13. Nabytí vlastnictví k předmětu dražby:
Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu
dražby k okamžiku udělení příklepu.

Dne: 24. 04. 2017
Za Město Šumperk:

___________________________
Mgr. Zdeněk Brož
starosta
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