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Vyhlašovatelé:  

Město Hrádek nad Nisou, zastoupené Josefem Horinkou – starostou města, se sídlem: Horní náměstí 
73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854  

a  

Ing. Pavel Ouhrabka, Voroněžská 217/5, 460 01 Liberec, 
 

uveřejňují 
 

DOTAZY, UPŘESNĚNÍ A OPRAVY PODMÍNEK VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
IV. 

 
V rámci zveřejněného prodeje pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ NISA3POINT 
prostřednictvím veřejné soutěže, které je realizována společně s dalším subjektem ve společném zájmu a 
za podmínek stanovených v samostatném dokumentu: „Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na 
uzavření smlouvy o koupi pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ NISA3POINT a 
podmínky prodeje“ uveřejňujeme odpovědi na dotazy, opravy a upřesnění PODMÍNEK PRODEJE: 
 
Dne 21. září 2016 byl vyhlašovateli, městu Hrádek nad Nisou, a posléze i organizátorovi veřejné 
soutěže, společnosti REALING CZ s.r.o., dotaz společnosti Accolade, s.r.o., IČO 278 51 371, se 
sídlem Praha, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, ve kterém se společnost táže, 
„jestli je možné po případné výhře ve veřejné soutěži sepsat s městem smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní s jednostrannou opcí na 2,5 let?“ 

Vyhlašovatelé tímto v souladu s podmínkami soutěže, s odkazem na úpravu povinností obcí při 
hospodaření se svým majetkem a s odkazem na povahu veřejné soutěže o nejlepší nabídku, uvádějí, 
že není pojmově možné v soutěži uzavřít jinou smlouvu, než tu která je předmětem soutěže o 
nejvhodnější nabídku a označena ve zveřejněném záměru. To vše pak umocněno skutečností, že 
taková smlouva by představovala podstatnou změnu soutěže, která by v závěru lhůty pro podání 
nabídek mohla ovlivnit výběr nejhodnější nabídky a zároveň by měnila ekonomickou rovnováhu ve 
prospěch navrhovatele, kterému by bylo povoleno uzavřít takovou smlouvu pro případ úspěchu 
v soutěži. 

V souhrnu tedy není možné, při úspěchu v soutěži, který by znamenal založení povinnosti 
vyhlašovatelů k uzavření smlouvy, uzavřít na základě soutěže jinou smlouvu než tu, jejíž návrh byl 
připojen k podmínkám soutěže jako návrh smlouvy. 

 
 
Ing. Pavel Ouhrabka v. r.  Mgr. Josef Horinka v. r., starosta města 
 
Zpracoval:  Právní kancelář SPOLAK & Ji ří Timulák , tajemník městského úřadu | telefon (GSM): +420 485 411 403 
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