Smrčka a Kubálek v.o.s.
insolvenční správce
Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16.2.2022, č.j. KSCB 26 INS
2526/2022-A-5, byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním
správcem dlužníka byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Opatovická
159/17, 110 00 Praha 1.
Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položky č. 1 a 2 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu
majetkové podstaty dlužníka, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSCB 26 INS
2526/2022-B-3, a to formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku.
Položka č. 1 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/32 na pozemku parc. č. 4146/5, orná půda, o
výměře 4478 m2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov, kat. úz. Troubky nad Bečvou, obec Troubky, na LV 1917
Položka č. 2 – spoluvlastnický podíl o velikosti 3/32 na pozemku parc. č. 4142/14, orná půda, o
výměře 6934 m2, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov, kat. úz. Troubky nad Bečvou, obec Troubky, na LV 1929
Nabídky lze předkládat do dne 20.9.2022 do 15:00 hod., k později podaným (tj. doručeným)
nabídkám již nemusí být přihlíženo.
Nabídky se podávají (předkládají/zasílají) insolvenčnímu správci. Nabídku lze podat
insolvenčnímu správci jedním z těchto způsobů:
-

-

zasláním podepsané naskenované nabídky v elektronické podobě (formát pdf, jpg nebo
png) e-mailem na adresu ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu: KSPH 74 INS
3259/2020 – nabídka.
zasláním podepsané naskenované nabídky v elektronické podobě (formát pdf, jpg nebo
png) datovou zprávou do datové schránky ID: i7h4ea7
formou doporučené listovní zásilky zaslané poštou na adresu Smrčka a Kubálek v.o.s.,
Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1

Nabídka musí obsahovat následující informace:
-

jméno a příjmení / název zájemce
dat. nar. / IČO zájemce
bydliště / sídlo zájemce
kontaktní údaje zájemce (tel, e-mail)
uvedení konkrétní cenové nabídky v korunách českých
přesné označení položky, k níž se předmětná nabídka vztahuje

Zájemce je oprávněn podat jen jednu nabídku. V případě podání více nabídek jedním zájemcem
se má za to, že později podaná nabídka nahrazuje nabídku předchozí.
Nebude-li insolvenčním správcem rozhodnuto jinak, bude po skončení lhůty pro podávání nabídek
a po posouzení nabídek insolvenčním správcem postupováno následovně:
________________________________________________________________________________________
Insolvenční správce se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1
provozovna Rybářská 225, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO:06884512, datová schránka: i7h4ea7

tel.: +420 385 310 982, e-mail:ak1@akkubalek.cz

Smrčka a Kubálek v.o.s.
insolvenční správce
Zájemce, jehož nabídka byla z podaných nabídek nejvyšší a byla insolvenčním správcem
akceptována, bude o tomto informován ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne ukončení veřejné soutěže
a bude vyzván k úhradě kupní ceny a k uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí smlouvě
kupní. Ostatní zájemci budou informováni o tom, že jejich nabídka neuspěla (nebyla nejvyšší).
Částka nejvyšší nabídky nebude neúspěšným zájemcům sdělována.
Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.
Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky
prodeje, včetně práva dodatečně vyzvat uchazeče o koupi předmětu prodeje k navýšení nabídek.
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