
SPOLEČNÁ NABÍDKA 
 

Výběrové řízení na prodej pozemku parc. č. 296, jehož součástí je objekt 

k bydlení č. p. 641, k. ú. Libeň, v ulici Zenklova 
(dále jen „pozemek“) 

 

 

 

Identifikace účastníků: 

 

Jméno a příjmení / Název: …………………… 

Datum narození / IČO: …………… 

Adresa trvalého pobytu / Sídlo: ………………… 

Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu či sídla): ………… 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem účastníka právnické osoby: ……………… 

Zápis v OR (v případě účastníka právnické osoby): ………………… 

Telefon: ……………………… 

e-mail: …………………… 

Datová schránka: …………… 

 

Jméno a příjmení / Název: …………………… 

Datum narození / IČO: …………… 

Adresa trvalého pobytu / Sídlo: ………………… 

Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu či sídla): ………… 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem účastníka právnické osoby: ……………… 

Zápis v OR (v případě účastníka právnické osoby): ………………… 

Telefon: ……………………… 

e-mail: …………………… 

Datová schránka: …………… 

(*zkopírovat, kolikrát bude potřeba) 

 

Č. účtu pro vrácení kauce: …………………… 

 

(dále společně též jako „spoluúčastníci“) 

 

My, níže podepsaní spoluúčastníci, se tímto přihlašujeme do v záhlaví uvedeného výběrového 

řízení na prodej pozemku a nabízíme kupní cenu ve výši 

 

…………………… Kč. 

 

Zároveň tímto společně činíme: 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

- o tom, že souhlasíme s podmínkami tohoto výběrového řízení a budeme v souladu 

s nimi postupovat, 

- o tom, že splníme závazky vítěze tohoto výběrového řízení, pokud se jím staneme, 

- o tom, že jsme seznámeni se stavem pozemku, 

- o naší bezúhonnosti (v případě účastníků právnických osob též jejich statutárních 

orgánů nebo jejich členů), 



- o tom, že vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh 

nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

- o tom, že nejsme v likvidaci, 

- o naší bezdlužnosti na daních, pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění 

a pojistném či penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti v České republice 

- o naší bezdlužnosti vůči městské části Praha 8 a hl. m. Praze, 

- o tom, že jsme schopni uhradit nabídnutou kupní cenu. 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 
úředně ověřený podpis spoluúčastníka    úředně ověřený podpis spoluúčastníka 
 

 

 

Přílohy: 
1) Právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců (originál 

nebo úředně ověřená kopie, popř. výpis z jiného zákonem určeného rejstříku) 

2) Doklad o složení kauce 

3) Doložení schopnosti uhradit nabídnutou kupní cenu (dle čl. IV. odst. 10 záměru) 

4) Protokol z prohlídky pozemku 

 

 

Tento formulář spolu s přílohami je nutné vložit do obálky a obálku splňující náležitosti 

dle čl. V. odst. 3. záměru tohoto výběrového řízení podat na podatelnu Úřadu městské 

části Praha 8, příp. prostřednictvím pošty ve lhůtě pro podání nabídek. 


