
P Ř I H L Á Š K A   D O   V E Ř E J N É   S O U T Ě Ţ E 
 
Bytová jednotka č. ………. o velikosti ………… o celkové podlahové ploše ……… m2 
umístěná v …… nadzemním podlaží budovy Vlašim č. p. …………………… v ulici 
……………………, se všemi součástmi a příslušenstvím, postavené na pozemcích parc. 
č. st. ……..………………….., k jednotce náležející podíl o velikosti ……………………… 
z celku společných částí budovy Vlašim č. p. …………………….., na pozemcích parc. 
č. st. ……………………….… a k jednotce náležející podíl o velikosti …………………… z celku 
pozemku parc. č. st. …………… o výměře ………. m2 - zastavěná plocha a nádvoří, z celku 
pozemku parc. č. st. …………… o výměře ………. m2 - zastavěná plocha a nádvoří, z celku 
pozemku parc. č. st. …………. o výměře ………… m2 - zastavěná plocha a nádvoří a z celku 
pozemku parc. č. st. …………… o výměře ………m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v katastrálním území Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov (dále jen „byt“).  
Nabídková cena bytu je ………………..……….....…. Kč. K bytové jednotce má užívací právo 
nájemce - fyzická osoba. 
 
 
I. Osobní data (identifikační údaje o právnické osobě):  
 
Jméno a příjmení fyzické osoby (název právnické osoby):  
 
…………………………………………………………………………………………………………….  
 
stav: ……………………………………………………………………………………………….......... 
 
Datum narození (IČ) …………………………………………………………………..…………….... 
 
Adresa trvalého pobytu (sídlo) ………………………………………………………………….. ….. 
 
Adresa pro doručování ……………………………………………………………..…………….. …. 
 
Číslo účtu, na který má být složená soutěžní jistota vrácena …………………………………….. 
 
Telefonický kontakt/e-mail …………………………………………………………………...………… 
 
 
II. Nabídka kupní ceny bytu:  
 
Nabízím, že byt uvedený v této přihlášce koupím za cenu …………………………..…..……. Kč  
 
slovy …………………………………………………….……..……………………………….….… 
 
 
III. Prohlášení:  
 
Prohlašuji, že  

 jsem se seznámil(a) s vyhlášenými podmínkami prodeje shora uvedeného bytu 
a bezvýhradně akceptuji proces zjištění nejvýhodnější nabídky obálkovou metodou pro 
neurčitý okruh zájemců dle vyhlášení soutěže a bezvýhradně akceptuji podmínky 
prodeje, 

 jsem vázán(a) obsahem své přihlášky a v případě odsouhlasení mého vítězství 
v soutěži Zastupitelstvem města Vlašimi uzavřu smlouvu o převodu vlastnictví bytové 
jednotky s výší kupní ceny bytu odpovídající mé nabídce do 30 dnů od rozhodnutí 
zastupitelstva, 

 zavazuji se složit doplatek kupní ceny bytu do 90 dnů ode dne rozhodnutí 
zastupitelstva o mém vítězství v soutěži, 

 souhlasím s tím, že soutěžní jistota, která je podmínkou účasti v soutěži, mi nebude 
vrácena, pokud neuzavřu kupní smlouvu na byt do 30 dnů ode dne rozhodnutí 



zastupitelstva nebo nezaplatím kupní cenu ve lhůtě do 90 dnů od rozhodnutí 
zastupitelstva, jak je výše uvedeno,  

 souhlasím s tím, že soutěžní jistota mi nebude vrácena, pokud bude zjištěno, že v den 
podpisu kupní smlouvy mám dluh vůči městu Vlašimi, 

 prohlašuji, že v den podpisu kupní smlouvy nebudu mít vůči městu žádný dluh, 

 zavazuji se uhradit za nájemce případný dluh vzniklý ke dni konání výběrové komise za 

podmínek podle § 1186 občanského zákoníku v termínu a výši stanovené 

Zastupitelstvem města Vlašimi, 

 souhlasím s tím, že do této přihlášky mohou v rámci městské soutěže nahlížet třetí 
osoby, 

 souhlasím s uvedením osobních údajů v materiálech pro rozhodnutí příslušného 
orgánu města a v případě, že bude mnou podaná přihláška nejvýhodnější, souhlasím 
s uvedením osobních údajů v návrhu smlouvy, který vyhotoví město Vlašim. 

 
IV. Přílohy  
 
K přihlášce přikládám (nehodící se škrtněte)  

 oprávnění jednat v soutěži (např. plná moc s úředně ověřenými podpisem zmocnitele), 

 ověřený výpis z rejstříku (např. obchodního), 

 souhlas druhého manžela s koupí bytu do společného jmění manželů opatřený jeho 
ověřeným podpisem (vzor je možno vyzvednout na majetkovém odboru města Vlašimi) 

 doklad o oddělených jměních manželů podle § 716 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku či o zrušení či zúžení společného jmění podle § 724 a násl. 
Občanského zákoníku (notářský zápis, rozsudek). 

 souhlasné prohlášení druhého manžela opatřené jeho ověřeným podpisem, že manžel, 
který podává žádost, uhradí kupní cenu z výlučně vlastních finančních prostředků 
nespadajících do společného jmění manželů (získaných způsobem uvedeným v § 709 
zák. č. 89/2012 Sb., vzor je možno vyzvednout na majetkovém odboru města Vlašimi). 

 kopie dokladu o povolení k pobytu 
 
 
 
 
 
V …………….............………, dne ………………………  
 
 
 
 
 
Ověřený podpis: ………………………………………………… 
 
UPOZORNĚNÍ: bez ověřených podpisů bude přihláška vyřazena! 


