ÚDAJE Z PROTOKOLU O PROVEDENÉ ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ
DOBROVOLNÉ
V souladu s § 27 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen „ZVD“)
Místo konání dražby:
https://www.prokonzulta.cz/drazba/rd-stary-poddvorov-okres-hodonin-m21DR000629
Datum dražby:

30.9.2021

Zahájení dražby:

11:00 hod.

Ukončení dražby:
12:34 hod.
1. Označení a specifikace předmětu dražby:
Předmětem dražby je věc nemovitá, a to:
- pozemek parcela č. 64, evidovaná výměra 209 m2, zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Starý Poddvorov, č.p. 66, rod. Dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 64
vše zapsáno v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín, pro obec a k.ú. Starý
Poddvorov na LV 1393.
2. Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:
Dle ustanovení aktuálního znění insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen „IZ“) zpeněžením majetkové podstaty
zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o
zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných
předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 IZ a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li zákonem stanoveno jinak. Zástavní
právo smluvní pohledávka na splacení jistiny úvěru ve výši 400.000,-Kč s příslušenstvím dle smlouvy č. 0670008245159 s konečnou
splatností dne 25.10.2038. Oprávnění pro Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054.
Povinnost k Parcela: 64 zapsané pod zn. V-6288/2008-706. Zástavní právo smluvní budoucí peněžité pohledávky dle smlouvy č.
0670008245159 do celkové výše 475.850,-Kč, vzniklé do 25.10.2038. Oprávnění pro Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město,
11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054. Povinnost k Parcela: 64 zapsané pod zn. V-6288/2008-706. Zástavní právo smluvní budoucí peněžité
pohledávky dle smlouvy č. 10000180871 do výše 8.600,-Kč, vzniklé do 25.10.2038. Oprávnění pro Komerční banka, a.s., Na příkopě
969/33, Staré Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054. Povinnost k Parcela: 64 zapsané pod zn. V-6288/2008-706. Zástavní právo
zákonné k zajištění pohledávky: existující, daňové nedoplatky v celkové výši 677.423,39 Kč s příslušenstvím, na dobu neurčitou. Oprávnění
pro Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno-město, 60200
Brno. Povinnost k Parcela: 64 zapsané pod zn. V-3976/2016-706. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění existující
pohledávky ve výši 348.053,- Kč. Oprávnění pro Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Okresní správa sociálního
zabezpečení Hodonín, Národní třída 3200/38, 69501 Hodonín. Povinnost k Parcela: 64 zapsané pod zn. V-10352/2016-706. Veškerá
zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
Katastrální pracoviště Hodonín a k.ú. Starý Poddvorov, na LV č 1393, na vyžádání u dražebníka. Stav předmětu dražby odpovídá době
užívání a je podrobně uveden v dražební vyhlášce, která je součástí tohoto protokolu.
3. Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7673
zastoupená Ing. Jaroslavem Hradilem, členem správní rady
kontaktní osoba: Josef Machů, 420605808600, machu@prokonzulta.cz
4. Licitátor:
Josef Machů, licitátor společnosti PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367
5. Navrhovatel a bývalý vlastník:
JUDr. Martina Skřivánková, IČ: 16326245, Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice,
Insolvenční správce dlužníka:
Petr Vytopil, IČO: 73802808, nar. 7.1.1987, trvale bytem Starý Poddvorov 281, 696 16 Starý Poddvorov,
6. Odhad ceny předmětu dražby: 1.316.000 Kč
Cena byla zjištěna na základě znaleckého posudku číslo 14446-1668/2021 ze dne 6.8.2021, vyhotoveného znaleckým ústavem XP invest
s.r.o..
Nejnižší podání:

1.316.000 Kč

Minimální příhoz:

20.000 Kč

Dražební jistota:

250.000 Kč

Cena dosažená
vydražením:
V Brně dne 30.9.2021

Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Hradil
Jaroslav Jaroslav
Datum:
Hradil 2021.09.30
15:07:57 +02'00'
________________________

2.860.000 Kč

dražebník PROKONZULTA, a.s.
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