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Příloha č. 5 

TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY 
podaný v rámci zám ěru prodeje pozemk ů ve veřejné sout ěži: 

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemků v 
Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ Hrádek Oldřichovská 

 
Název vyhlašovatele:   Město Hrádek nad Nisou  
Sídlo / IČ:  Horní náměstí, 463 34 Hrádek nad Nisou / IČ: 00262854 
 
Identifikace navrhovatele: 

Navrhovatel :  
(jméno a příjmení / název) 

 

Rodné číslo 1):  Datum narození 1): 
 

 

Číslo pr ůkazu totožnosti 1):  Právní forma 2):  

IČ3):   DIČ3):  
(nebo označení: neplátce DPH) 

 

Sídlo navrhovatele :  
(u FO a FOP trvalé bydliště) 

 

Statutární orgán uchaze če4): 
(jméno a příjmení) 

 

Osoba zmocn ěná k jednání 5): 
(jméno a příjmení) 

 

Telefon, fax, e -mail:  
(nenahazuje povinnost dle bodu 10.6 
podmínek) 

 

1) Vyplní fyzické osoby (FO) a fyzické osoby podnikající (FOP) 
2) Vyplní ostatní subjekty mimo fyzických osob nepodnikajících 
3) Vyplní fyzické osoby podnikající a ostatní subjekty mají-li přiděleno 
4) Pokud se jedná o osobu, jíž zastupuje statutární orgán 
5) Je-li jednáno na základě plné moci, nebo jiného oprávnění, musí být doloženo samostatnou přílohou, viz podmínky bod 7.1 
 
Je-li navrhovatele FO nebo FOP, je nutné doložit i Souhlas s nakládáním osobních údajů!  

 
 
 
Cenová nabídka navrhovatele: 

Jednotková cena za m 2 [v Kč] 
 

 

Celková nabídková cena za celý p ředmět sout ěže, 
tj. za 11 401 m 2 [v Kč] 
 

 

 
 
 
V ………………………… dne …………… 
 
Jméno, příjmení  
oprávněné osoby: ……………………………………… Vlastnoruční podpis: ………………………… 
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Příloha č. 6 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
podaný v rámci zám ěru prodeje pozemk ů ve veřejné sout ěži: 

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemků v 
Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ Hrádek Oldřichovská 

 
Název vyhlašovatele:   Město Hrádek nad Nisou  
Sídlo / IČ:  Horní náměstí, 463 34 Hrádek nad Nisou / IČ: 00262854 

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,  
určený pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikající. 

Subjekt údajů (navrhovatel): 

Já níže podepsaný/podepsaná: 

Jméno a příjmení:  , Titul:  
    

Adresa | Ulice:  , Č. P.:  
    

  Obec:  , PSČ:  
    

Datum narození:  r. č.:  , Číslo OP:  

souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů, v rozsahu uvedených 
údajů v tomto formuláři a dále pak v rozsahu údajů uvedených a potřebných k vyřízení záležitostí výše 
označené. Tento souhlas uděluji správci, kterým je Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek 
nad Nisou, IČ: 00262854., prostřednictvím městského úřadu Hrádek ad Nisou. 

Účel zpracování 

Údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a archivovány za účelem realizace práv a povinností vyplývajících při 
vyřizování požadavků (pronájmy, prodeje či koupě, vydání rozhodnutí, stanovisek, souhlasů apod., dále pak žádostí a 
oznámení podle právních předpisů, podle jiných požadavků či samostatných podmínek, programů a pravidel vydaných 
městem, jež mohou být určeny např. vzory a formuláři, a jiné ostatní požadavky, podněty a žádosti) na Město Hrádek 
nad Nisou resp. jeho orgány (zastupitelstvo města, rada města, městský úřad, městská policie, výbory, komise atd.). 
Zejména se jedná o použití osobních údajů v podkladových materiálech a v oficiálních materiálech orgánů města včetně 
jejich zveřejňování, které jsou potřebné a nutné k rozhodnutí a plní informační funkci vůči obyvatelům města (podklady 
pro jednání, zápisy, usnesení atd.), a dále pak v materiálech určené k zákonnému uveřejnění nebo uveřejňovaných 
v souladu s činností správce. 

Ostatní vyjádření, souhlasy a poučení  

1. souhlasím se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou (resp. po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 
zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, 
pro účely vědecké a pro účely archivnictví) a beru na vědomí, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to 
výhradně písemnou cestou. 

2. potvrzuji, že výše poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a že jsem byl/a poučen/a o tom, že se jedná o 
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

3. potvrzuji, že jsem byl/a  seznámen/a s tím, že osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě 
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

4. Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a a jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
V  dne  20     
 
 vlastnoruční podpis   

Prohlášení správce: 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a 
zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, 
které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. 
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Příloha č. 7 

AKCEPTACE PODMÍNEK A PROHLÁŠENÍ NAVRHOVATELE 

podané v rámci zám ěru prodeje pozemk ů ve veřejné sout ěži: 

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemků v 
Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ Hrádek Oldřichovská 

 
Název vyhlašovatele:   Město Hrádek nad Nisou  
Sídlo / IČ:  Horní náměstí, 463 34 Hrádek nad Nisou / IČ: 00262854 
 
 

Ke dni ………………………… prohlašujeme, že navrhovatel 

 

[Název navrhovatele] ……………………………………………………………………………… 

a) podává nabídku na základě zveřejněných podmínek, že plně akceptuje podmínky soutěže a před 
podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin 
účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, 
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu 
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu, tento předpoklad musí navrhovatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
navrhovatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu, jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání 
či bydliště, 

d) svým jednání nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu, 

e) nebo vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

f) není v likvidaci, 
g) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště navrhovatele, 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele, 
i) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele, 
j) není dlužníkem vůči vyhlašovateli, tedy Městu Hrádek nad Nisou. 
 
 
 
V ………………………… dne …………… 
 
Jméno, příjmení  
oprávněné osoby: ……………………………………… Vlastnoruční podpis: ………………………… 
 


