REZERVAČNÍ SMLOUVA
(č. zak.: 0745D000080/21)

KOVA Group a.s., IČO: 274 11 672, se sídlem Malátova 633/12, 150 00 Praha 5
zastoupená pověřeným zaměstnancem Alenou Aghovou
(dále jen jako „Organizátor aukce“)
a
Navrhovatel:
Oustecké nádraží, s.r.o.
IČO: 04518403, se sídlem Nádražní 684, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupena jednateli Ing. Pavlem Prchalem a Ing. Ladislavem Růžičkou
(dále jen jako „Navrhovatel“),
a
Vítěz aukce konané dne bude doplněno na portálu www.jrdrazby.cz, kdy Vítěz aukce učinil nejvyšší podání bude doplněno Kč za předmět aukce
uvedený v čl. I. této Smlouvy:
Vítěz aukce:
bude doplněno,
(dále jen jako „Vítěz aukce“), (společně dále jen jako „Smluvní strany uzavírají tuto Rezervační smlouvu dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012
Sb. občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 39/2020 Sb. zákonem o realitním zprostředkování, v platném znění (dále jen
„Realitní zákon“), a stanovují práva a povinnosti smluvních stran při rezervaci Nemovitosti a dále podmínky budoucího prodeje Nemovitosti ze
strany Navrhovatele na Vítěze aukce. (dále jen jako „Smlouva“).

I. Předmět rezervace

Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, kanalizace, aj.), a to:
• pozemek parc. č. St. 786 o výměře 944 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Ústí nad Orlicí, č.p. 684, stavba pro dopravu –
nemovitá kulturní památka, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 786;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 6101, pro katastrální
území Ústí nad Orlicí, obec Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí.
Popis stavu předmětu rezervace:
Předmětem prodeje je bývalá výpravní budova v železniční stanici Ústí nad Orlicí z roku 1874. Stavba je zděná se sedlovou střechou a má jedno
podzemní a tři nadzemní podlaží s podkrovím. Stavba je postavena na stavební parcele číslo 786. Stavba je napojena na elektrický proud, veřejný
vodovod a kanalizaci, dále je do budovy zaveden optický a metalický kabel. Zastavěná plocha je 944 m2 a celková podlahová plocha je cca
2314 m2. Přístup k nemovitosti je přes pozemek jiného vlastníka: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70 99 42 34, Praha 1 - Nové Město,
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00. Budova je situována v ostrovním nástupišti u hlavní trati, přístup silničními vozidly přímo k ní je velmi zásadně
omezen, prakticky spíše znemožněn. Přístup pro záchranná vozidla zřízený na základě stavebního povolení stavby "Průjezd železničním uzlem
Ústí nad Orlicí" č. j. DUCR-556/12/Sj ze dne 10.1.2012 je v km 13,518 jako nouzový neveřejný přejezd sloužící jako plocha k pohybu záchranných
vozidel pro přístup k původní výpravní budově (jedná se o přejezd přes kolejiště letohradské skupiny).
Základy jsou kamenobetonové bez vodorovné a svislé izolace. Obvodové zdivo je z cihel a na části hrázděné. Strop mezi 1.P.P. a 1.N.P. je
klenbový, stropy ve vyšších patrech jsou dřevěné s rovným podhledem. Krov je dřevěný. Střecha je sedlová, krytina na části Cembrit a na části
asfaltové pásy. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu a měděné. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Venkovní omítka je lícové
zdivo s nátěrem a vápenná tvrdá. Schody jsou v budově betonové, dřevěné a teracové. Podlahy jsou v budově dřevěné, keramické, vlysové a PVC.
Dveře jsou dřevěné a sololitové, okna jsou dřevěná špaletová. Elektroinstalace je 230/400 V. Rozvod vody studené je jen po části budovy, ohřev
teplé vody je na několika místech elektrickým boilerem a průtokovými ohřívači. Kanalizace je svedena do veřejné kanalizace. Bleskosvody jsou.
Vnitřní hygienické vybavení je jen v části budovy.
Budova se skládá ze tří traktů - východního, středního a západního.
Ve středním traktu, který má pouze 1.N.P., se nachází chodba od bývalých pokladen ke krytým nástupištím, bývalá výpravna, předsíň výpravny,
zázemí výpravny, kotelna bez kotle, bývalá pracovna přednosty a bývalá restaurace. Součástí jsou dále 2 zastřešená ven otevřená krytá
nástupiště/verandy.
Východní trakt je částečně podsklepen, dále ho tvoří, 3 nadzemní podlaží a podkroví:
- V 1.P.P. je bývalý kryt CO se 4 místnostmi a jedna místnost mimo kryt.
- V 1.N.P. je hala u pokladen, chodba ke krytým nástupištím, kavárna (provedena rekonstrukce), bývalé pokladny, bývalý bufet, schodiště
a 3 technické místnosti.
- Ve 2.N.P. je chodba se schodištěm, jižní byt (předsíň, WC, koupelna, kuchyň, 3 pokoje a komora) a severní byt (předsíň, kuchyň, 4 pokoje,
koupelna a rekonstruované WC na společné chodbě).
- Ve 3.N.P. je chodba se schodištěm, jihovýchodní byt (kuchyň a 2 pokoje), jihozápadní byt (předsíň, příprava na koupelnu s WC, 2 pokoje, kuchyň
a spíž), severní byt (předsíň, kuchyň a 4 pokoje) a WC pro severní a jihovýchodní byt je na společné chodbě.
- V podkroví je chodba, 3 pokoje, WC, komora a půdní prostory.
Západní trakt je částečně podsklepen a dále ho tvoří 2 nadzemní podlaží a půda:
- V 1.P.P jsou 3 místnosti.
- V 1.N.P. je bývalá čekárna, elektrorozvodna, komora, kuchyň se zázemím pro bývalou restauraci, chodba se schodištěm, technické zázemí
a rekonstruované WC s přístupen z krytého nástupiště.
- Ve 2.N.P. je jižní byt po rekonstrukci (předsíň, komora, koupelna s WC, kuchyň a 2 pokoje) a severní byt (předsíň, komora, kuchyň, 2 pokoje
a WC s koupelnou).
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Stavba je ve zhoršeném technickém stavu odpovídajícím dlouhodobě zanedbané údržbě a je delší dobu nevyužívaná. Část prostor v přízemí
sloužila jako prostory pro cestující a drážní zaměstnance a restaurace (do cca roku 2014), v patrech byla cca 1/2 bytů obývána do cca roku 2009,
zbytek prostor v patrech je nevyužíván desítky let. Většina konstrukcí krátkodobé životnosti je dožitá.
Ve stavbě se nachází uměleckořemeslné konstrukce a prvky - podlahy, římsy pod stropem, omítky a výmalby, vnitřní okenice, okna, dveře, kovová
táhla, litinové konzolky a některá kování oken a dveří.
Stavba je nemovitou kulturní památkou (je zhotoven Stavebně historický průzkum), chybí však dokumentace skutečného provedení stavby
a nebude tedy předána v souladu s § 125 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Existující dokumentace k předání je velmi kusá, nekompletní, řada
informací není aktuálních, dle opakovaných sdělení předchozího vlastníka více dokumentace neexistuje.
Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční dráhy (konkrétně několik metrů od rychlostní dvoukolejné elektrifikované koridorové trati) a tady
je mimo jiné zatížena hlukem a vibracemi a nemusí plnit dnes platné hlukové limity.
Střešní krytina je na středním traktu provedena asfaltovou lepenkou (pod ní původní plechová). Na východním a západním křídle byla krytina
rekonstruována kolem roku 1997 bezazbestovými šablonami včetně komínů, ale v současnosti šablony dožívají a nejhorší kusy byly v letech
2017-2018 měněny v počtu cca 800 kusů, střecha však dále na některých místech mírně zatéká. V krovech je v malé avšak nezanedbatelné míře
přítomen dřevokazný hmyz. Je možný zbytkový výskyt azbestu. Komíny zvětrávají několik cm do hloubky (nevhodně volené cihly a pojivo)
a odlupují se z nich kousky, nejsou vyvložkovány a nemají platné revize.
Bleskosvody jsou, o platnosti jejich revize z roku 2013 jsou důvodné pochybnosti.
Vnitřní rozvody elektřiny, vody a odpadů převážně nesplňují dnešní normy, pro většinu elektroinstalace nejsou platné revize. Internet je zaveden
svazkem optických kabelů z páteřního vedení, je dostupná možnost enormního navýšení rychlosti. Napojení plynu není vybudované, na sousedním
pozemku pod kolejemi je však položena chránička od budovy do místa mimo koleje a poblíž plynového vedení, vybudování plynové přípojky je
možné, avšak bude nákladné a komplikované.
Ústřední topení je přítomno v části přízemí, jeho stav není dobrý a opravitelnost je nejasná. Dále je nové ústřední topení vybudováno v jediném
z bytů, chybí však napojení na kotelnu a kotel a další vybavení kotelny, v ní je pouze připraven komín nově vyvložkovaný keramickou vložkou
(revize není, má být až po zakoupení a instalaci kotle). Ostatní části budovy v době jejich používání byly vytápěny kombinací pokojových kamen
na tuhá paliva a elektřiny. PENB neexistuje a budova je energeticky velmi nehospodárná, byla zhotovená energetická studie. Z důvodů památkové
ochrany nelze zateplit vnější omítky, možné je pouze do nějaké míry řešit okna a nepochozí izolace na podlahu půd.
S ohledem na stáří je možný výskyt dřevokazných hub a hmyzu v dřevěných konstrukcích. Stropy se nepropadají, v některých místech podpůdních
podlaží jsou místně odchlípnuté rákosové omítky tam, kde dříve zatékalo. Některé dřevěné sloupy krytých verand/nástupišť jsou v dolní části
zpuchřelé.
Velké části přízemí jsou postiženy zemní vlhkostí, izolace není nebo již neplní svou funkci.
Mimo budovy a k ní přilehlých zastřešených nástupišť není předmětem prodeje žádný okolní pozemek, budovu lze obejít jen a pouze po pozemku
Správy železnic, s. o., tj. okolo se nacházející dlažbě ostrovního nástupiště. V aktuálním půdorysu není budova celá průchozí z jednoho vchodu, ale
více vnějšími vchody z krytých nástupišť a z okolního pozemku ostrovního nástupiště.
Omezení váznoucí na předmětu rezervace s vlivem na cenu předmětu rezervace:
• Zástavní právo smluvní - Jana Boulová
• Zástavní právo smluvní - Ing. Petr Nožička
Výše uvedená zástavní práva budou vypořádána prodejem předmětu aukce z kupní ceny.
• Nájemní smlouvy
• Sídlo navrhovatele
• Přístup k budově je přes pozemky cizího vlastníka: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70 99 42 34, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00.
Odhad ceny Předmětu rezervace:
Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce Jaroslava Truhláře, sídlem Čs. armády 582/IV, 566 01 Vysoké Mýto ke dni
1.4.2021, číslo posudku: 1405-21/2021, a to jako cena zjištěná ve výši 2 867 730,00 Kč.

II. Doba rezervace
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 30 dnů ode dne jejího
uzavření.

IV. Finanční vyrovnání
bude doplněno Kč

III. Rezervační poplatek
80 000,00 Kč

VI. Základní podmínky Kupní smlouvy

1. Způsob úhrady Kupní ceny:
a) první část kupní ceny je zaplacený rezervační poplatek;
b) druhá část kupní ceny bude uhrazena do 5 dnů ode dne podpisu Kupní smlouvy jejím složením do Advokátní úschovy;
2.

Vyplacení Kupní ceny Navrhovateli z Advokátní úschovy:
a) po provedení vkladu vlastnického práva k Nemovitosti částky odpovídající zůstatkům zápůjček dle smluv o zápůjčce ze dne 11.11.2020 na
účet zástavních věřitelů a po jejich výmazu zbylá část Navrhovateli;

3. Předání Nemovitosti:
a) se uskuteční do 10 dnů po provedení vkladu vlastnického práva k Nemovitosti;

VII. Další ujednání Kupní smlouvy

1. Navrhovatel prodá Vítězi aukce Předmět rezervace ve stavu popsaném v čl I. Smlouvy, tzn., že na ní nebudou váznout žádné další dluhy,
věcná břemena, zástavní práva, nájemní práva, jiná práva třetích osob a ani jiná omezení či právní povinnosti, že nebude mít žádné vady, na které
by měl Vítěze aukce zvláště upozornit, vyjma těch, které jsou uvedeny v čl. I Smlouvy.
2. Navrhovatel a Vítěz aukce se zavazují případné závady vytknuté katastrálním úřadem v řízení o povolení vkladu vlastnického práva
k Nemovitosti do katastru nemovitostí odstranit za vzájemné součinnosti ve lhůtě k tomu určené, nebo ve lhůtě stanovené zákonem; v případě
zamítnutí návrhu na vklad se smluvní strany zavazují, že bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 15 dnů od pravomocného rozhodnutí
příslušného katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad, že uzavřou novou kupní smlouvu za stejných podmínek, nedohodnou-li se strany
jinak.
3. Vítěz aukce se zavazuje uhradit správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Náklady spojené s Advokátní úschovou hradí Organizátor
aukce.
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4. Navrhovatel a Vítěz aukce se dohodli, že do okamžiku složení druhé části Kupní ceny na účet Advokátní úschovy budou ponechány všechny
stejnopisy Kupní smlouvy a dva stejnopisy návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch Vítěze aukce v Advokátní úschově, ze které budou
uvolněny za podmínek dle smlouvy o Advokátní úschově.

V .................... dne

V .................... dne ...................

V Praze dne ....................

………………………………
Navrhovatel

………………………………
Vítěz aukce

………………………………
Organizátor aukce

Přílohy:

•
•
•

Další ujednání Smlouvy
Výpis z katastru nemovitostí Předmětu převodu
Vzor kupní smlouvy

Další ujednání Smlouvy
1. Předmět Smlouvy

1. Další ujednání Smlouvy upravují práva a povinnosti Smluvních stran při
Rezervaci Nemovitosti a dále podmínky budoucího prodeje Nemovitosti
Navrhovatelem Vítězi aukce. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají ve
Smlouvě význam stanovený v těchto dokumentech.
2. Navrhovatel prohlašuje, že je vlastníkem Nemovitosti a má vážný zájem
o její prodej Vítězi aukce.
3. Vítěz aukce prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy seznámen
Navrhovatelem a Organizátorem aukce v rozsahu čl. I této Smlouvy
Nemovitosti a má zájem si její koupi v tomto stavu rezervovat.
4. Vítěz aukce nepožaduje obstarání stavebně technické dokumentace k
Nemovitosti ve smyslu § 3 odst. 2 písmene e) Realitního zákona.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že ve lhůtě stanovené v této Smlouvě
uzavřou Kupní smlouvu za dohodnutou Kupní cenu a za podmínek
uvedených v této Smlouvě.

2. Vymezení pojmů

• Nemovitostí se pro účely této Smlouvy rozumí nemovitá věc nebo
veškeré nemovité věci specifikované v čl. I. Smlouvy se všemi součástmi a
příslušenstvím a s veškerými právy a povinnostmi s nimi spojenými.
• Advokátní úschovou se pro účely této Smlouvy rozumí úschova
peněžních prostředků u Mgr. Petry Hložkové, advokáta, ČAK 8614, se
sídlem Kubišova 1303/49, Praha 8, Libeň. Úhradu nákladů spojených
s Advokátní úschovou hradí Organizátor aukce. Smlouvu o Advokátní
úschově Smluvní strany uzavřou ve lhůtě uvedené v odst. 4.1. Dalších
ujednání této Smlouvy.
• Rezervací se rozumí povinnost Navrhovatele, že po dobu trvání
Smlouvy uvedené v čl. II. Smlouvy nebude nabízet převod Nemovitosti
třetím osobám, nepřevede ji na třetí osobu, a ani za tím účelem neuzavře se
třetími osobami smlouvu o smlouvě budoucí kupní, anebo jakoukoli jinou
smlouvu, kterou by byl znemožněn převod Nemovitosti na Vítěze aukce.
• Kupní smlouva je smlouva, jejímž předmětem je povinnost
Navrhovatele převést na Vítěze aukce vlastnické právo k Nemovitosti a
povinnost Vítěz aukce zaplatit za to Navrhovateli Kupní cenu.
• Kupní cena je částka v korunách českých vzájemně dohodnutá v čl. IV.
této Smlouvy.
• Předáním Nemovitosti se pro účely této Smlouvy rozumí protokolární
předání Nemovitosti Vítězi aukce, který se ji zavazuje převzít ve stavu ke dni
podpisu Kupní smlouvy s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Navrhovatel
předá Vítězi aukce opisy či originály veškerých rozhodnutí vztahujících se
k předmětné Nemovitosti, klíče a další nezbytné náležitosti, které má
v držení. Současně s předáním budou provedeny za vzájemné součinnosti
potřebné úkony spojené s přehlášením dodávek elektřiny, plynu, vodného,
stočného, telefonní linky aj., které spravuje Navrhovatel, na Vítěze aukce.

3. Rezervační poplatek

1. Vítěz aukce, Organizátor aukce a Navrhovatel aukce se dohodli na
zápočtu aukční jistoty zaplacení Vítězem aukce dne bude doplněno pod
VS: bude doplněno a SS: 7458021 na úhradu Rezervačního poplatku ve
výši sjednané v čl. III. Smlouvy
2. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu první části Kupní ceny bude
započítán Rezervační poplatek sjednaný v čl. III. Smlouvy. Tímto zápočtem
přejde dispoziční právo k Rezervačnímu poplatku na Navrhovatele.

4. Povinnosti Smluvních stran

1. Navrhovatel a Vítěz aukce se zavazují uzavřít Kupní smlouvu, pokud
bude splňovat podmínky vymezené v této Smlouvě ve lhůtě uvedené v čl. II
této Smlouvy. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, dojde k podpisu
v poslední den lhůty uvedené v čl. II této Smlouvy v 10 hodin dopoledne
v sídle Organizátora aukce. Pokud poslední den lhůty uvedené v čl. II této
Smlouvy připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek, lhůta končí v nejbližší
následující pracovní den. V případě, že si smluvní strany sjednaly uhrazení
Kupní ceny, anebo její části, složením do Advokátní úschovy, zavazují se ve
stejné lhůtě, ve které mají dle tohoto odstavce této Smlouvy uzavřít Kupní
smlouvu, uzavřít rovněž i smlouvou o Advokátní úschově.
2. Navrhovatel prostřednictvím Organizátora aukce předloží návrh Kupní
smlouvy Vítězi aukce nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této
Smlouvy. Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, postačí tento
návrh předložit elektronickou poštou, stejně tak všechny návrhy na jeho
změny, připomínky a ostatní projevy vedoucí k uzavření Kupní smlouvy.
3. V případě, že Navrhovatel poruší svou povinnost uzavřít se Vítězem
aukce ve lhůtě stanovené v čl. II. této Smlouvy Kupní smlouvu, předloženou
v souladu s odst. 4.2 Dalších ujednání této Smlouvy, má Organizátor aukce
povinnost vrátit Rezervační poplatek Vítězi aukce, a to do 10 dnů od
marného uplynutí lhůty uvedené v čl. II. této Smlouvy.
4. V případě, že (i) Vítěz aukce poruší svou povinnost uzavřít s
Navrhovatelem ve lhůtě uvedené v čl. II. této Smlouvy Kupní smlouvu
předloženou v souladu s odst. 4.2 Dalších ujednání této Smlouvy, a/nebo (ii)
bude v prodlení s úhradou kterékoli části Finančního vyrovnání, vzniká
Navrhovateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši Rezervačního
poplatku sjednaného v čl. III. této Smlouvy. Smluvní strany si sjednávají, že
pohledávka Navrhovatele na zaplacení smluvní pokuty vůči Vítězi aukce se

započítává proti pohledávce Vítěze aukce na vrácení Rezervačního
poplatku v okamžiku, kdy Vítěz aukce poruší svou povinnost uzavřít s
Navrhovatelem ve lhůtě uvedené v čl. II. Kupní smlouvu k Předmětu aukce.
Výši smluvní pokuty smluvní strany považují za přiměřenou významu
chráněného zájmu.
5. Za porušení povinnosti podle odst. 4.4 Dalších ujednání této Smlouvy
se nepovažuje případ, kdy na straně Vítěze aukce nastane nezávisle na
jeho vůli překážka, která mu brání ve splnění jeho povinnosti uzavřít
některou z předmětných smluv, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by
Vítěz aukce tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále,
že by v době uzavření této Smlouvy tuto překážku předpovídal. O takové
překážce je Vítěz aukce povinen vyrozumět Organizátora aukce a/nebo
Navrhovatele bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví, jinak se
k takové překážce nebude přihlížet.

5. Doba trvání Smlouvy

Tato Smlouva pozbývá mimo jiné účinnosti:
a) v případě, že Navrhovatel poruší svou povinnost specifikovanou v odst.
4.3 Dalších ujednání této Smlouvy uzavřít Kupní smlouvu; povinnost
Organizátora aukce vrátit Rezervační poplatek Vítězi aukce tím však není
dotčena;
b) v případě, že Vítěz aukce poruší svou povinnost specifikovanou v odst.
4.4 Dalších ujednání této Smlouvy uzavřít Kupní smlouvu; jeho povinnost
zaplatit Navrhovateli smluvní pokutu ve výši Rezervačního poplatku tím však
není dotčena.

6. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny veškeré právní jednání
vůči druhé straně, s výjimkou úkonů, o kterých je v této Smlouvě stanoveno,
že postačí jejich zaslání elektronickou poštou, zasílat formou doporučeného
dopisu na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy a sjednávají si, že pro účely
Smlouvy se za okamžik doručení zásilky druhé straně považuje desátý den
od odeslání doporučené zásilky na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy,
pokud tato strana neoznámí písemným způsobem ostatním stranám jinou
korespondenční adresu.
2. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je, nebo se stane neplatným
nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy v platnosti. Obě
Smluvní strany se zavazují neplatné nebo neúčinné ustanovení Smlouvy
nahradit ustanovením platným a účinným, které svým obsahem nejlépe
odpovídá ustanovení původnímu.
3. Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a
ujednání vztahující se k předmětu smlouvy. Smlouva je vyhotovena a
podepsána ve třech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
po jednom a jeden stejnopis obdrží Realitní zprostředkovatel. Ujednání této
Smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným pořadově
očíslovaným dodatkem této Smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními
stranami. Osoby jednající za Smluvní strany Smlouvy svými podpisy na
Smlouvě zároveň potvrzují, že jsou ke dni podpisu této Smlouvy oprávněny
bez jakýchkoli omezení v dané věci Smluvní strany Smlouvy zastupovat.
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle
projevů jejich pravé, svobodné a vážné vůle, těmto projevům odpovídá její
obsah a jako takovou ji podepisují.

V ......................... dne .................

V ......................... dne .................

................................

................................

Navrhovatel

Vítěz aukce

V ......................... dne ......................

................................
Organizátor aukce

