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Oznámení o výběrovém řízení na prodej majetku v insolvenčním řízení 
 

Insolvenční dlužník:  Kristína Bubenčíková, RČ: 715829/9280,  
bytem Kollárova 213, 356 04 Dolní Rychnov 

 
Ladislav Bubenčík, RČ.: 610927/0970,  
bytem Kollárova 213, 356 04 Dolní Rychnov 

 
Sp. zn.:    KSPL 58 INS 8045 / 2019 
 
Insolvenční správce:  Institut pro řešení úpadku v.o.s.,  

se sídlem Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 
ohlášený společník Mgr. Ing. Jakub Mašek 

 
Předmět výběrového řízení: Podíl o velikosti 1/22 na:  

▪ Pozemku p.č. 605 o evidované výměře 444 m2,  
▪ Pozemku p.č. 606 o evidované výměře 261 m2, jehož součástí je 

stavba: Dolní Rychnov, č.p. 213, rod. dům,  
zapsáno a evidována na LV č. 74, k.ú. Dolní Rychnov, Obec: Dolní 
Rychnov, okres Sokolov u Katastrálního úřad pro Karlovarská kraj, 
katastrální pracoviště Sokolov 

 
Hodnotící kritéria:  Výše nabídnuté ceny  
Ocenění nabízeného: 19.000 Kč  
Datum a čas zahájení VŘ: 19.10.2020 
Datum a čas uzávěrky VŘ: 19.12.2020 
Minimální nabídková cena: Nebyla stanovena 
Orientační nabídková cena: Nebyla stanovena 
Požadovaní kauce:  Nebyla stanovena 
Způsob zveřejnění VŘ:  v insolvenčním rejstříku 
    Burzaspravcu.cz 
 
Podmínky výběrového řízení: 
Podrobné informace o nabízeném předmětu výběrového řízení jsou v přiloženém znaleckém posudku, 
příp. na vyžádání u insolvenčního správce.  
 
Účastník výběrového řízení doručí nejpozději do termínu uzávěrky výběrového řízení k rukám 
insolvenčního správce svou nabídku.  
 
Nabídka musí obsahovat: 

- jméno, příjmení/název účastníka výběrového řízení; 
- adresu bydliště/sídla; 
- rodné číslo/identifikační číslo účastníka; 
- kontaktní údaje účastníka (označení osoby jednající jménem účastníka, telefon, mail); 
- předmět výběrového řízení 
- výše nabídnuté kupní ceny  
- podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka. 
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Dále musí být přiložena kopie výpisu z obchodního rejstříku účastníka, pokud je v něm zapsán a 
současně správce upozorňuje účastníky, že v nabídce musí být uvedena výše nabízené kupní ceny bez 
jakýchkoli podmínek.  
 
Nabídka může být účastníkem předložena insolvenčnímu správci písemně na adresu Institut pro řešení 
úpadku v.o.s., Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 nebo mailem na adresu office@ipru.cz a vždy musí být 
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.  
 
Nabídky účastníků, které nebudou splňovat podmínky výběrového řízení, budou z výběrového řízení 
vyloučeny a nebudou hodnoceny.  
 
Účastníci výběrového řízení budou insolvenčním správcem do 30 dnů po jeho uzávěrce informováni o 
jeho výsledku. Vítěz výběrového řízení bude vyzván k uzavření příslušné smlouvy, kdy podmínkou 
jejího uzavření bude úhrada celé kupní ceny předem na účet majetkové podstaty a dále úhrada 
správního poplatku za vkladové řízení kupujícím. 
 
Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodů nebo nevyhlásit 
žádného vítěze výběrového řízení. 
 
Insolvenční správce dále upozorňuje účastníky výběrového řízení, že podaná nabídka je pro zájemce 
závazná a dále, že k nabídkám obsahujícím jakékoliv další podmínky, zejména pokud se týká stavu 
předmětu VŘ, určení kupní ceny či způsobu její úhrady, apod. nebude přihlíženo.  
 
V Praze dne 16.10.2020 
 
 
 

Institut pro řešení úpadku v.o.s. 
                         insolvenční správce 

Mgr. Ing. Jakub Mašek, společník 
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