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4. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE 
DNE 27.02.2017

Pořadí jednání č. 3
Přijetí věcného daru – slavnostní oblečení pro zahajovací ceremoniál Paralympiády Rio 
2016 a jeho následný prodej v dražbě na 12. hejtmanském plese

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

1. o přijetí věcného daru: slavnostního oblečení pro zahajovací ceremoniál Paralympiády 
Rio 2016 složeného z: proužkované sako, tričko, kalhoty, obuv v celkové hodnotě 15 
000,- Kč od dárce Jiřího Suchánka, datum narození '''''''''''''''''''', trvale bytem ''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''' ''',

2. o prodeji slavnostního oblečení pro zahajovací ceremoniál Paralympiády Rio 2016 v 
hodnotě 15 000,- Kč dražbou podle § 1771 občasného zákoníku, která se bude konat v 
rámci 12. hejtmanského plesu, a to za těchto podmínek:

1. předmětem dražby je slavnostní oblečení pro zahajovací ceremoniál Paralympiády Rio 
2016, složeného z: proužkované sako, tričko, kalhoty, obuv, 

2. vlastníkem předmětu dražby je Liberecký kraj, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 
461 80 Liberec,

3. datum, čas a místo konání dražby je 3. 3. 2017 od 22:45 hodin v prostorách Clarion 
Grandhotelu Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3, Liberec 1, 

4. licitátorem dražby je pan Alexander Hemala, 
5. dražba bude zahájena prohlášením licitátora o zahájení dražby, přičemž licitátor sdělí 

účastníkům dražby podmínky dražby, 
6. dražby se může účastnit každý účastník 12. hejtmanského plesu s platnou vstupenkou, 

který je plně svéprávný,
7. nejnižší podání je stanoveno na 5 000,- Kč a minimální podání (příhoz) může činit 1 

000,- Kč,
8. učiněným podáním je účastník dražby vázán,
9. o tom, který účastník dražby učinil podání dříve, rozhoduje v případě pochybností 

licitátor,
10. draží se, dokud účastníci dražby činí vyšší podání; pokud nebude učiněno vyšší podání 

i přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora, že neučiní-li někdo z přítomných účastníků 
dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby, který 
učinil nejvyšší podání, udělí tomuto účastníku příklep, po které licitátor oznámí ještě 
jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil 
nejvyšší podání,

11. dražba končí udělením příklepu licitátorem,
12. vydražitelem předmětu dražby se stane účastník dražby, který učiní nevyšší podání, na 

základě kterého mu licitátor udělí příklep,
13. k převodu vlastnického práva k předmětu dražby dojde příklepem licitátora, a 

k přechodu nebezpečí škody na předmětu dražby dojde okamžikem předání předmětu 
dražby vydražiteli,

14. předmět dražby bude vydražiteli slavnostním způsobem předán bez zbytečného 
odkladu po příklepu licitátora,
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15. vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením na účet Libereckého kraje 
č. 19-7964100227/0100 u Komerční banky, a.s., variabilní symbol 6402017, a to 
nejpozději do 14 dnů od skončení dražby,

s c h v a l u j e

darovací smlouvu č. OLP/640/2017 mezi Libereckým krajem, IČO: 70891508, sídlem U Jezu 
642/2a, 461 80 Liberec a Jiřím Suchánkem, datum narození: '''' ''''' ''''''''''''', trvale bytem 
'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''' '''

a  u k l á d á

Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit darovací smlouvu 
hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.

Termín: 02. 03. 2017


