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

OZNÁMENí
o výběrovém řízení čís. Cn4l2010-VŘ a jeho podmínkách

na zjištěni zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Velešin

Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových (dále též Úřad), jemuž podle §11 zákona č,

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejim vystupování v právních vztazfch, ve zněni
pozdějšich předpisů (dále jen zákon Č. 219/2000 Sb.), přisluši hospodařit s nlže uvedeným
majetkem státu, podle ust. § 21 a násl. vyhlášky Č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních
složek státu a státnlch organizaci s majetkem státu, ve zněni pozdějšlch předpisů,

vyhlašuje dnem 24.6.2010

1. kolo výběrového řízen! (dále též "VJ!'{")na prodej nlže uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky.

Čt 1
Prodávaný majetek

Pozemky zapsané na listu vlastnictvl Č. 60000 v katastru nemovitosti pro katastrálni územi
Velelin, obec Velešln, vedený Katastrálnim úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálnlm
pracovištěm Kaplice.

Pozemky jsou rozděleny do nfže uvedených skupin, tzn. nejsou nabfzeny k prodeji jednotlivě.
Jednotlivé skupiny jsou nabizeny k prodeji i samostatně.

1. skupina - pozemky

Pozemková Výměra Druh pozemku Způsob Druh ochranyparcela ě, vm2 vYužiti
1221/13 1579 orná půda - zemědělský půdn! fond

1221/19 1943 orná půda - zemědělský půdnl fond

1620/39 6105 orná půda - zemědělský půdni fond

2. skupina - pozemky

Pozemková Výměra Druh pozemku Způsob Druh ochranyparcela e, vm2 vYužiti

233/3 183 vodni plocha zamokřená
plocha -

233/17 132 trvalý travní porost - zemědělský půdn! fond



1350no 293 orná půda - zemědělský půdní fond

1352/95 5725 trvalý travní porost - zemědělský půdní fond

1419 6446 orná půda - zemědělský půdni fond

1497/28 4693 orná půda - zemědělský půdni fond

1510 1252 orná půda - zemědělský půdnf fond

1772 638 trvalý travnf porost - zemědělský půdnf fond

1801 4304 trvalý travn i porost - zemědělský půdní fond

1802/1 3826 orná půda - zemědělský půdnl fond

1802/2 20 orná půda - zemědělský půdnf fond

180216 7 orná půda - zemědělský půdnl fond

1805/5 87 ostatní plocha ostatní
komunikace

1814/20 86 ostatni plocha ostatní
komunikace

1814/24 6 ostatní plocha ostatnf
komunikace

3. skupina - pozemky

Pozemková Výměra Druh pozemku Způsob Druh ochranynarcela č. vmz wužiti
1093 1668 orná půda - zemědělský půdnl fond

ČI. 2
Popis pfedmětných nemovitosti

Pozemky se nacházejí v blízkém oko II města Velešín, Jedná se převážně o zemědělské
pozemky, které netvoř! funkční celek. a jsou součásti obhospodařovaných polí.
Pozemky - kromě p.p.č. 233/3,1802/2,180216 a 1814/20 - jsou pronajaty soukromému zemědělci
do 30.9.2010

Pozemky v 1 .skupině:
- p.p.č. 1221/13 a 1221/19 se nacházi nalevo od hlavni silnice směrem na Kaplici, pod
benzinovou pumpou,
- p.p.č. 1620/39 se nacházl vpravo od silnice směrem na Kaplici jako součást pole nad areálem
spol. Ostaco.
Pozemky jsou vedené v územním plánu Města Velešín, a to jako:
- p.p.č. 1221/13 plocha smišená nezastavěného územf, doprovodná a ochranná zeleň,
- p.p.č. 1221/19 plocha občanského vybaveni - tělovýchova a sport. V územnlm plánu je
v oblasti, kde se pozemek nachází, navrhován sportovně rekreační areál "Vodní svět".
- p.p.č. 1620/39 zčásti jako plocha výroby a skladováni - průmysl a služby, zčásti jako plocha
veřejné zeleně a zčásti jako orná půda. Část pozemku, která je v územnlm plánu vedena jako
plocha výroby a skladováni, je zahrnuta do uvažované průmyslové zóny.
Pozemek p.p.č. 1620/39 je zatížen věcným břemenem spočlvajícím v právu uložení, prrstupu a
pfljezdu k vodohospodáfské stavbě v manipulačním pruhu, za účelem oprav, údržby a revize
vodohospodáfského zařízent ve prospěch Jihočeského vodárenského svazu.

Pozemky ve 2. skupině:
- tvofl pfevážně zemědělské pozemky nacházejlcl se většinou jako součásti obhospodařovaných
poli napravo od silnice směrem na Kaplici.



Pozemek ve 3. skupině:
- jedná se též o zemědělský pozemek, nacházející se za lesíkem směrem od benzinové pumpy
u silnice na Kaplici vlevo, mezi rodinnou výstavbou a dále po polnf cestě

Či. 3
Mlnimálni kupni cena

Požadovaná minimální kupnf cena pro jednotlivé skupiny pozemků činí:
1. skupina celkem 1.520.000,- Kč (slovy jedenmilionpětsetdvacettisíc korun českých),
2. skupina celkem 560.000,- Kč (slovy pětsetšedesáttisíc korun českých)
3. skupina 35.000,- Kč (slovy třicetpěttisíc korun českých).

Jednotlivé skupiny pozemků lze nabývat samostatně.

Či. 4
Účastnici výběrového řízení

a) Úfad pro zastupovánI státu ve věcech majetkových nabfzf předrnětné nemovitosti k převodu
fyzickým a právnickým osobám. Účsstnfkem výběrového řfzení mohou být fyzické osoby
staršf 18 let způsobilé k právnfm ůkonům nebo právnické osoby. Účastníkem výběrového
řfzenf mohou být pouze ty osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na ůzemí Ceské
republiky v souladu se zákonem Č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších
předpisů. Účsstnfky tohoto vA nemohou být fyzické osoby uvedené v ust. § 18 zákona Č.
21912000 Sb.1>.

b) Účastnfkem výběrového řízeni se stává ten, kdo pfedložil vyhlašovateli písemnou nabldku dle
či. 7 tohoto Oznámení, a to za předpokladu splněnf ostatních podmfnek bez výhrad.

c) Každý z účastníků výběrového ffzení může do vA podat pouze jednu nabídku.

1) Majetek nemůže být pfeveden ve prospěch:

a) soudců a prJsedlclch, státnich zástupců, pl'lsluAnlků Policie Ceské republiky, znalců, tlumočnlků a notál'ů,
jakož izaměstnanců soudů, státnlho zastupitelstvl, Policie Ceské republiky a notál'ských kancelárl,

b) zaměstnanců Úfadu,

c) starostů, zástupců starosty, tajemnlků a dalAlch zaměstnanců prJsluAných obecnlch úfadů a obdobně
prlsluAných úfadů měst a městských části, jakož i osob jim blízkých,

pokud se osoby uvedené pod plsm. a) až c) v jednotlivých pflpadech podllely na úkonech souvisejlcich s nabytim
takového majetku státem a na hospodarenl s nim.

ČI. 5
Společné Jměni manfelů

a) Podává-Ii jeden z manželů nabfdku a hodlá kupnf smlouvou nabýt nemovitost do svého
výlučného v/astnictvf, musf předložit některý z těchto dokladů:

aa} písemné prohlášeni druhého manžela opatřené jeho ověřeným podpisem, že manžel,
který podává nabidku, uhradí kupni cenu z prostředků, které nejsou součásti společného
jmění manželů;

ab} notářský zápis o zúžení společného jměnf manželů;

ac) pravomocný rozsudek o zrušenf společného jmění manželů;

ad} smlouvu podle ustanoveni § 143a odst. 3 občanského zákoníku.



• b) Pokud nebudou doloženy doklady uvedené pod plsm. a), bude nemovitost převedena do
společného jmění manželů.

ČI.6
Prohlidka nemovitosti

Pozemky jsou volně přístupné, prohlfdka je možná kdykoliv.

ČI.7
Povinný obsah nabídky učiněné účastnlkem výběrového řlzenl

Nabfdka musl být učiněna pisemně a musi v ni být obsaženy tyto údaje:

a) U fyzických osob jméno a přfjmeni, rodné číslo, rodinný stav (ženatý, vdaná), adresa trvalého
pobytu, závazná adresa pro doručováni; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ, závazná
adresa pro doručování a osoba oprávněná k jednáni.

Uchazeči dále mohou nepovinně uvést dalš! údaje (telefon, fax, e-mail).

b) Přesné označení skupiny pozemků, o kterou má účastnfk zájem. V případě zájmu o vlce
skupin pozemků je třeba uvést u každé skupiny zvlášť nabízenou kupní cenu.

c} Nabizená výše kupni ceny, která musi být uvedena čiselně i slovně v Kč, přičemž v přfpadě
rozdflu mezi člselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabldka, která
obsahuje nižšl nabfdku, než je vyhlášená minimálnl kupni cena uvedená v čI. 3 tohoto
Oznámeni, nebude do výběrového řizenl zahrnuta.

d) Prohlášeni účastnika výběrového řizenl (vzor viz přfloha) včetně souhlasu se zde uvedenými
podminkami VŘ a s předloženým návrhem kupnl smlouvy na prodej předmětných
nemovitostr. Toto prohlášeni musi být podepsáno účastníkem VŘ (u právnických osob
zapsaných v Obchodnlm rejstřiku nebo v obdobném rejstfíku v souladu s timto zápisem) .
Vzor tohoto prohlášeni obdrži účastník na kontaktni adrese vyhlaěovatele dle ČI. 12 tohoto
Oznámeni a je též k dispozici na webových stránkách Úřadu u informace o prodeji
předmětných nemovitosti.

e} U právnických osob příloha - výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne
starši tři měslců), u právnické osoby, která se nezapisuje do Obchodniho rejstrrku, doložl tato
osoba platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstrrku, v němž zapsána je, přlpadně
plsemnou smlouvu nebo zakládacl listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob
podepisováni a přlpadné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláětni zákon, kterým
právnická osoba vzniká.

f) Nabídka musl být předložena v českém jazyce a podepsána účastnikem VŘ (u právnických
osob v souladu se zápisem v Obchod nim rejstřiku nebo v obdobném rejstřiku).

Do posuzováni nabldek podaných do VŘ nebude zahrnuta nabidka, která byla předložena po
lhůtě stanovené v čj. 9 tohoto Oznámeni, nebo nesplňuje některou z dalělch závazných
podmlnek podle tohoto Oznámeni.

ČI.8
Podmlnky převodu nemovitosti

Podminky převodu nem~)Vitosti jsou uvedeny, kromě tohoto Oznámeni, v textu kupni smlouvy,
která je jeho přilohou. Učastnlk VŘ vyjadřuje svůj souhlas s kupnl smlouvou v podepsaném
"Prohlášeni účastnika výběrového řízenř', které je povinnou součásti jeho nabídky.



• ČI.9
Předáni nabidek

a) Nabídky budou prijímány do 23.7.2010 do 12.00 hodin včetně, bez ohledu na způsob
doručeni. Na nabldky piijaté po tomto termlnu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob
doručeni nabldky je osobně nebo poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu
nápisem:

"Výběrové řfzeni čfs. Cn4l2010 - VŘ - k.ů.Velešin • NEOTV(RAT III".
Adresa pro doručení nabldek:
Úřad pro zastupovánf státu ve věcech majetkových, ÚP České BuděJovlce
odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov
Plešlvec č.p. 251
381 01 Český Krumlov.

V případě zájmu o účast při otevlránl obálek požadujeme na obálku s nabldkou rovněž uvést
kontakt účastnlka výběrového řlzenl, tj. telefon nebo e-mail adresu.

b) Otevlrání obálek se múže zúčastnit každý, kdo prokáže, že podal nabídku (v prípadě nabldky
podané právnickou osobou pak ten, kdo má oprávněni za ni jednat). Otevíráni obálek se
uskutečni dne 27.7.2010 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Územního pracoviště České
Budějovice, Prokišova 5, PSČ 371 03 České Budějovice.

Či. 10
Výběr kupujiciho

a) Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nablzené kupní ceny. Z
piihlášených zájemců vybere nabldku s nejvyššl kupnl cenou Komise pro otevíráni obálek a
vyhodnocování nabídek jmenovaná ředitelem územnlho pracoviště. Pokud dva nebo více
zájemců nabldnou stejnou cenu, bude provedeno za účelem konečného výběru kupce užší
výběrové rlzenl pouze s těmito zájemci. Minimálnl kupnl cena v tomto užšlm výběrovém
řízenl bude stanovena ve výši předehoz! nejvyššl nabldky. Zájemci predložl ve stanoveném
termlnu novou nabldku.

b) Výsledek VŘ bude plsemně oznámen všem účastníkům VŘ do 7 pracovních dnů od data
otevíráni obálek. Vítěz VŘ obdrží zároveň kupnl smlouvu k podpisu.

ČI.11
Povinnosti vyhlaiovatele a kupujiciho

a) Vítěz VŘ je mimo jiné povinen platně podepsat kupnl smlouvu a s úredně ověřeným
podpisem ji doručit na příslušné pracoviště vyhlašovatele, a to ve lhůtě 30 dnů od jejího
obdrženi.

b) Nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení všech výtisků smlouvy podepsaných
uchazečem zajisti Úřad podpis smlouvy ze své strany.

c) Kupujicí je dále povinen zaplatit vyh Iašovatel i nabldnutou kupní cenu v plné výši, a to ve
Ihútě stanovené ve smlouvě. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána
na účet vyhlašovatele.

d) Poté, co bude celá kupnl cena uhrazena, předá Úřad příslušnému katastrálnímu úřadu
všechna vyhotoveni kupnl smlouvy spolu s návrhem na zahájení řízeni o povoleni vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitosti a bez odkladu bude zajištěno fyzické předáni
předmětu kupní smlouvy.

e) V přlpadě, že kupujlcí nesplnl svou povinnost uvedenou pod plsm. a) tohoto článku, ruší se
jeho vltězstvl ve výběrovém řlzenl,



• 1) Nesplní-Ii vyzvaný účastník povinnosti stanovené pod písmo a) a písmo c) tohoto článku, může
být vyzván k jednání účastnfk V~, který se umístil na dalším místě, pokud jfm nabídnutá
kupní cena není nižšf než 90 % ceny nabídnuté účastníkem prvním v pořadí.

Či. 12
Závěrečná ustanovení

a) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové Uzenf zrušit bez udání důvodu a dále odmítnout
všechny předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupnf smlouvy ze své strany.

b) Zrušenf výběrového řízenf před poslednfm termínem pro předánf nabfdek vyhlašovatel
uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásil Oznámení o V~ a jeho podmínkách, včetně lhůt.

c) Účastníci V~ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastf ve výběrovém řízení.

d) Všechny písemnosti doručované dle tohoto Oznámení budou zasflány poštovnf službou
doporučeně s dodejkou do vlastnfch rukou na adresy pro doručováni uvedené v nabídce. V
případě, že tyto písemnosti budou provozovatelem poštovní služby vráceny vyhlašovateli jako
nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na
dodací poště.

Případné další informace o nabízeném majetku a "Prohlášení účastnfka výběrového řízení" dle
ČI. 7 tohoto Oznámení se bezplatně poskytnou osobám, které projevf zájem, pfi osobní návštěvě
na kontaktnf adrese:

Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových
Odloučené pracovišti Český Krumlov
Plešivec 251
381 01 Český Krumlov
Kontaktnf osoba: Marie Kubartová, tel.380 764124, e-mail: marle.kubartova@uzsvm.cz.
připadně Bc. Blažena Postlová, tel. 380764121, e-mail: blazena.postlova@uzsvm.cz

Potřebné informace o nabízeném majetku a podmínkách výběrového řfzenf včetně "Prohlášení
účastnfka" a vzorové kupní smlouvy získáte také na internetové adrese: www.uzsvm.cz.
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Ing. Zdeněk Prokopec
ředitel Územního pracoviště

České Budějovice

Přflohy
Prohlášenf účastníka V~
Návrh kupní smlouvy


