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Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových,
Územnf pracoviště České Budějovice

OZNÁMENí
o výběrovém řízení čís. C/6212010-VŘa jeho podmínkách

na zjištěni zájemce o koupi nemovitostí v katastrálnim území Velešin

. zastupování státu ve věcech majetkových (dále též Úřad), jemuž podle §11 zákona č.
219/20 Sb., o majetku České republiky a jejfm vystupovánf v právnich vztazích, ve znění
pozděj fch předpisů (dále jen zákon Č. 219/2000 Sb.), přlsleš! hospodařit s nlže uvedeným
majetk státu, podle ust. § 21 a násl. vyhlášky Č. 62/2001 Sb., o hospodařeni organizačních
složek átu a státnlch organizacf s majetkem státu, ve zněnl pozdějšlch předpisů,

vyhlašuje dnem 31.5.2010

1. kolo výběrového řlzení (dále též ''VŘ'') na prodej níže uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky.

Čt 1
Prodávaný majetek

Budova

Čá! It obce, ě, budovy Na parcele Způsob vyuiití Způsob ochrany

v'elešfn, č.p. 59 St. 36 bydleni -

Pozem ky

Parc ela Výměra Druh pozemku Způsob Druh ochranyvm2 vyuiltf
St. 36 552 zastavěná plocha a nádvoří - -

p.p.č. 787 314 zahrada - zemědělský půdnl fond

p.p.č. 1839 194 ostatnl plocha ostatnl
komunikace -

zapsar Ý na listu vlastnictvl Č. 60000 v katastru nemovitostí pro katastrálnf územ iVelelin, obec
Velešír , vedený Katastrálnfm úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kaplice.

Podmf ,kou převodu je i převzetí všech movitých věcí nacházejícfch se v prodávaných
nemov tostech, a to nábytek, bytové zařízení, drobné zařizovací předměty atd., které budou do
vlastni :tYf kupujícího převedeny samostatnou kupní smlouvou.



ČI.2
Popis předmětných nemovitostí

Nemovit sti se nacházejí v centrální části města Velešín na náměstí, proti kostelu sv. Jakuba.
Jedná o řadový objekt majíci charakter rodinného domu se dvěma byty, s přístupem
z průjez u, kterým je přistupný uzavřený dvůr.
Objekt j patrový, bez podkroví, zčásti podsklepený, střecha sedlová tašková bez hromosvodu a
klempi ' ch prvků. Zdivo kamenné smišené, masivni bez řádné izolace proti zemni vlhkosti.
Objekt j napojen na veřejný vodovod, kanalizaci a el. proud. Plyn je zaveden do skřfňky na
fasádě movitosti. Rozvod plynu neni.
V příze í obytné části je chodba, koupelna, WC, kuchyně a obývací pokoj. Podlahy prkenné,
okna š letová dvojitá, vytápění AKU kamny v obou místnostech. Strop v jedné místnosti je
poškoze Ý - prověšené podbití s omítkou na trámovém stropu. V zadní přízemní části je
prádeln a sklad.
Ze dvor je schodiště do patra, kde je druhý byt - 4 obytné místnosti a koupelna. Patro je
vytápěn kamny na tuhá paliva.
Ze scho iště je zároveň vchod do mezipatra, kde se nachází 2 menší místnosti s nizkým stropem
a úzkým okny, sloužícl jako odkladiště.
Na obyt ou část navazuje stáj a kolna. Příslušenství k hlavní stavbě tvoři stodola, která uzavlrá
dvůr v lé šiři a odděluje jej od zahrady. Jedná se o samostatnou zděnou stavbu se sedlovou
střecho bez stropu a instalaci.
Dále je učásti vodovodní a kanalizační přípojka, nádrž na vodu ve dvoře, oplocení s vraty,
trvalé prosty.
Nernoví sti jsou ve špatném technickém stavu.
Budova elešin čp. 59 na pozemku stp.č. 36 a budova Velešin čp. 58 na pozemku stp.č. 37 mají
vzájem zapsáno věcné břemeno štftové zdi.

stp.. č 36 je zčásti zastavěn shora uvedenými stavbami, část tvoři průjezd a dvůr.
p.p.č. 787 a p.p.č. 1839 tvoří zahradu s trvalými porosty různého druhu a stáří.

Přístup nemovitostem je primo z veřejných komunikací - v předni části z náměst!, v zadní části
z asfalt vé komunikace vedouci kolem zahrady.

ČI.3
Minimální kupnl cena

Minimál i kupní cena za nemovitosti činí celkem 1.700.000.- Kč (slovy: jedenmilionsedmsettisíc
korun kých).

Cena m vitých věcí uvedených v čI. 1 je pevná a čini 5.000,- Kč (slovy: pěttisic korun českých).

čt 4
Účastníci výběrového řízeni

a) Úřa pro zastupování státu ve věcech majetkových nabizí předmětné nemovitosti k převodu
fyzi ým a právnickým osobám. Účastnikem výběrového řízení mohou být fyzické osoby
star í 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. Účastnikem výběrového
říze imohou být pouze ty osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území České
rep bliky v souladu se zákonem Č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve zněni pozdějšlch
pf pisů. Účastnlky tohoto VŘ nemohou být fyzické osoby uvedené v ust. § 18 zákona Č.
219 OOOSb.1>.



b) Úča níkem výběrového řízení se stává ten, kdo předložil vyhlašovateli písemnou nabídku dle
či. 7 ohoto Oznámeni, a to za předpokladu splnění ostatních podmínek bez výhrad.

c) Kaž ' z účastníků výběrového řizení může do V~ podat pouze jednu nabídku.

1) Majetek emůže být převeden ve prospěch:

a) s udců a pflsedlclch, státnlch zástupců, pnslušnlků Policie Ceské republiky, znalců, tlumočnlků a notářů,
j ož i zaměstnanců soudů, státnlho zastupitelstvi, PolicieCeské republiky a notáfských kanceláři,

b) z městnanců Úřadu,

c) s rostů, zástupců starosty, tajemnlků a dalšfch zaměstnanců pflslušných obecnfch úřadů a obdobně
p slušných úřadů měst a městskýchčásti, jakož i osob jim bllzkých,

pokud se soby uvedené pod plsm. a) až c) v jednotlivých případech podflely na úkonech souvisejlcích s nabytím
takového jetku státem a na hospodai'enls nim.

ČI. 5
Společné jměni manželů

a) Pod á-li jeden z manželů nabídku a hodlá kupni smlouvou nabýt nemovitost do svého
výlu ého vlastnictvi, musi předložit některý z těchto dokladů:

aa) ísemné prohlášeni druhého manžela opatfené jeho ověřeným podpisem, že manžel,
erý podává nabídku, uhradi kupní cenu z prostředků, které nejsou součásti společného

j ěni manželů;

ab) otářský zápis o zúžení společného jmění manželů;

ac) p avomocný rozsudek o zrušení společného jmění manželů;

ad) s louvu podle ustanoveni § 143a odst. 3 občanského zákoniku.

b) Pok nebudou doloženy doklady uvedené pod písmo a), bude nemovitost převedena do
spol ného jměnl manželů.

čt 6
Prohlidka nemovitosti

Prohlldk nablzených nemovitosti se uskuteční na mlstě samém a to:

ve středu 16.6.2010 v době od 15.00 -16.00 hod.

Po doml vě je možné prohlídku provést i v jiném termínu.

Či. 7
Povinný obsah nabidky učiněné účastnikem výběrového fizeni

Nabídka usl být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

a) U fyz kých osob jméno a příjmení, rodné číslo, rodinný stav (ženatý, vdaná), adresa trvalého
pob u, závazná adresa pro doručováni; u právnických osob přesný název, sidlo, IČ, závazná
adre a pro doručování a osoba oprávněná k jednáni.

b) Uch eči dále mohou nepovinně uvést další údaje (telefon, fax, e-mail).



c) Nabí ená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě
rozdí u mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která
obsa uje nižší nabídku, než je vyhlášená minimální kupni cena uvedená v čI. 3 tohoto
Ozné ení, nebude do výběrového řizeni zahrnuta.

d) Proh šení účastníka výběrového řízení (vzor viz příloha) včetně souhlasu se zde uvedenými
pod ínkami V~ a s předloženým návrhem kupní smlouvy na prodej předmětných
nem vitostr. Toto prohlášení musí být podepsáno účastníkem V~ (u právnických osob
zaps ných v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku v souladu s tímto zápisem) .
Vzor tohoto prohlášení obdrž! účastník na kontaktní adrese vyhlašovatele dle ČI. 12 tohoto
Ozn eni a je též k dispozici na webových stránkách Úřadu u informace o prodeji
před ětných nemovitosti.

e) U pr vnických osob příloha - výpis z Obchodniho rejstfíku (originál nebo ověřená kopie ne
starš tří měsíců), u právnické osoby, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloži tato
osob platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstřrku, v němž zapsána je, případně
píse nou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob
pode isování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštnr zákon, kterým
práv ická osoba vzniká.

f) Nabl ka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastnikem V~ (u právnických
osob souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku).

Do posu ování nabídek podaných do V~ nebude zahrnuta nabídka, která byla předložena po
lhůtě st novené v čI. 9 tohoto Oznámeni, nebo nesplňuje některou z dalších závazných
podmíne podle tohoto Oznámení.

ČI.8
Podmlnky převodu nemovitosti

Podmínk převodu nemovitosti jsou uvedeny, kromě tohoto Oznámeni, v textu kupní smlouvy,
která je eho přílohou. Účastník V~ vyjadřuje svůj souhlas s kupnr smlouvou v podepsaném
"Prohláš ni účastníka výběrového řízení", které je povinnou součást! jeho nabrdky.

ČI.9
Předáni nabldek

a) Nabíky budou přijimány do 9.7.2010 do 12.00 hodin včetně, bez ohledu na způsob
doru nI. Na nabídky přijaté po tomto terminu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob
doru ní nabídky je osobně nebo poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu
nápis m:

"Výb rové 'Izenl čfs. C/6212010 - VŘ - k.ú. Velešin - NEOTV(RAT III".

Adre pro doručeni nabídek:
Úřad ro zastupováni státu ve věcech majetkových, ÚP České Budějovice
odbo Odloučené pracoviště Český Krumlov
Pleši ec č.p. 251
381 1 Český Krumlov.

V prf adě zájmu o účast při otevrrání obálek požadujeme na obálku s nabřdkou rovněž uvést
konta účastnřka výběrového řízenř, tj. telefon nebo e-mail adresu.

b) Oteví ní obálek se může zúčastnit každý, kdo prokáže, že podal nabídku (v případě nabrdky
poda právnickou osobou pak ten, kdo má oprávnění za ni jednat). Otevírán! obálek se
uskut ční dne 13.7.2010 v 9.00 hodin v zasedací mistnosti územního pracoviště České
Buděj vice, Prokišova 5, PSČ 371 03 České Budějovice.



Či. 10
Výběr kupujiciho

a) Jako jediné kritérium pro výběr kupujfcfho se stanovuje vyse nabfzené kupní ceny. Z
pfihlá ných zájemců vybere nabfdku s nejvyěěf kupnf cenou Komise pro otevfráni obálek a
vyho nocováni nabldek jmenovaná ředitelem územnfho pracoviště. Pokud dva nebo více
záje ců nabfdnou stejnou cenu, bude provedeno za účelem konečného výběru kupce užší
výběr vé řízenl pouze s těmito zájemci. Minimální kupnf cena v tomto užším výběrovém
f!zenf bude stanovena ve výši předchozí nejvyššf nabídky. Zájemci předlož! ve stanoveném
termi u novou nabídku.

b) Výsle ek VŘ bude písemně oznámen všem účastníkům VŘ do 7 pracovnfch dnů od data
otevír nf obálek. Vítěz VŘ obdrží zároveň kupnf smlouvu k podpisu.

ČI.11
Povinnosti vyhlašovatele a kupujicrho

a) Vítěz VŘ je mimo jiné povinen platně podepsat kupn! smlouvu a s úředně ověřeným
podpi m ji doručit na příslušné pracoviště vyhlaěovatele, a to ve lhůtě 30 dnů od jejfho
obdrž ní.

b) Nejpo ději do 30 kalendářních dnů od doručení všech výtisků smlouvy podepsaných
uchaz m zajisti Úřad podpis smlouvy ze své strany.

c) Kupujf í je dále povinen zaplatit vyhlašovateli nabldnutou kupnf cenu v plné výši, a to ve
lhůtě anovené ve smlouvě. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána
na ú vyhlašovatele.

d) bude celá kupnf cena uhrazena, předá Úřad příslušnému katastrálnfmu úřadu
všech vyhotovenf kupnf smlouvy spolu s návrhem na zahájenI řízen! o povolenI vkladu
vlastni kého práva do katastru nemovitosti a bez odkladu bude zajištěno fyzické předání
předm tu kupní smlouvy.

e) V příp ě, že kupujíci nesplnf svou povinnost uvedenou pod pfsm. a) tohoto článku, ruší se
jeho vi ězstvi ve výběrovém řízení.

f) NespI -Ii vyzvaný účastnlk povinnosti stanovené pod pfsm. a) a pfsm. c) tohoto článku, může
být vy án k jednánf účastnfk VŘ, který se umfstil na dalěfm mfstě, pokud jfm nabídnutá
kupnf na není nižší než 90 % ceny nabldnuté účastníkem prvnfm v pořad!

Či. 12
Závěrečná ustanoveni

a) Vyhlaš vatel si vyhrazuje právo výběrové řlzení zruěit bez udání důvodu a dále odmltnout
všechn předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany.

b) Zrušen výběrového řízenf před poslednlm termfnem pro předánf nabfdek vyhlašovatel
uveřejn stejným způsobem, kterým vyhlásil OznámenI o VŘ a jeho podmfnkách, včetně lhůt.

c) Účastni i VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účasti ve výběrovém řízeni.

d) Všechn písemnosti doručované dle tohoto Oznámeni budou zasflány poštovnl službou
doporu ně s dodejkou do vlastnlch rukou na adresy pro doručování uvedené v nabfdce. V
přfpadě že tyto pfsemnosti budou provozovatelem poštovní služby vráceny vyhlašovateli jako
nedoru né, považuje se za den doručenf takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na
dodací oště.



•

Případn další informace o nabízeném majetku a "Prohlášeni účastnlka výběrového řízenř' dle
ČI. 7 to oto Oznámení se bezplatně poskytnou osobám, které projeví zájem, při osobní návštěvě
na kont ní adrese:

Úřad pr zastupováni s~tu ve věcech majetkových
Odlouč é pracoviitě Ceský Krumlov
Pleilve 251
381 01 eský Krumlov
Kontakt iosoba: Marie Kubartová, tel.380 764 124, e-mail: marie.kubartova@uzsvm.cz.
připadn Bc. Blažena Postlová, tel. 380764121, e-mail: blazena.postlova@uzsvm.cz

Potřebn informace o nabfzeném majetku a podmfnkách výběrového řlzenl včetně "Prohlášenf
účastník "a vzorové kupní smlouvy získáte také na internetové adrese: www.uzsvm.cz.

. . t 8 -os- 2010
Buděiovíclcn dne .

JŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE WCECH MAJETKOVÝCH
ÚzemDf pra~ov9tf Qskt Bud!JovlccQ:cl~-óo>i_~e _

Ing. Zdeněk Prokope
ředitel Územního pracoviště

České Budějovice

Přílohy
Prohláše účastnfka vA.
Návrh ku ní smlouvy


