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Město Český Krumlov 
Městský úřad 
Odbor správy majetku 
__________________________________________________________ 
  

Oznamuje 

ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění 

záměr 
 
prodat pozemek p.p.č. 1061/14 (orná půda) v k. ú. Český 
Krumlov o výměře 3306 m2 formou výběrového řízení za 
nejvyšší nabídnutou cenu 

 
 

Zadávací podmínky výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 
1061/14 v k. ú. Český Krumlov 

I. Zadavatel 

Město Český Krumlov 

nám. Svornosti 1 

381 01 Český Krumlov 
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II. Předmět výběrového řízení 

Prodej pozemku parc. č. 1061/14 (orná půda) v k. ú. Český Krumlov o výměře 3306 m2. 

Na části tohoto pozemku jsou uzavřeny smlouvy o nájmu, které je možné shlédnout na 

Odboru správy majetku MěÚ v Českém Krumlově. 

III. Podmínky prodeje: 

Do tří let od podpisu kupní smlouvy bude vydáno příslušné povolení stavebního úřadu 
k provedení stavby a do pěti let od tohoto povolení bude městu předložena listina vydaná 
stavebním úřadem prokazující, že stavba je schopna trvalého užívání. Při nedodržení 
těchto dvou podmínek bude uložena smluvní pokuta ve výši 500.000 Kč a prodávajícímu 
vznikne právo odstoupit od smlouvy. 

IV. Uchazeči 

Uchazečem může být fyzická či právnická osoba, případně jejich sdružení, které doručí 

přihlášku s požadovanými náležitostmi v zapečetěné obálce zřetelně označené nápisem 

„Výběrové řízení na prodej pozemku parc. č. 1061/14 v k. ú. Český Krumlov – 

NEOTEVÍRAT“ na adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 

ul. 439, 381 01 Český Krumlov nejpozději do 11. 6. 2019 do 10:00 hod.  

V. Náležitosti nabídky 

1. Uchazeč doloží jako součást nabídky: 

• identifikace uchazeče vč. kontaktních údajů 

• u právnických osob: obchodní firma nebo název, sídlo, IČ, kontaktní osoba 

včetně telefonu a e-mailové adresy 

• u fyzických osob: jméno, bydliště, RČ, sídlo, IČ, telefon, e-mailová adresa 

• kopii výpisu z veřejného rejstříku - pokud je tam osoba zapsána (např. 

obch. rejstřík apod.) a výpis z živnostenského rejstříku 

• navrhovanou kupní cenu za pozemek parc. č. 1061/14  

• čestné prohlášení o bezdlužnosti  

• Prohlášení zájemce, podepsané osobou k tomu oprávněnou podle zvláštních 

právních předpisů, že podáním nabídky souhlasí s podmínkami prodeje, 

podmínkami tohoto výběrového řízení, a uznává je. 

 

2. Nabídka uchazeče bude podepsána oprávněnou osobou 

V. Kritériem hodnocení nabídek je navrhovaná výše kupní ceny. 

VI. Podmínky výběrového řízení: 

1. Složení kauce před podáním nabídky na účet města č. 6015-221241/0100 pod 

variabilním symbolem IČ zájemce/dat. nar., kauci ve výši 50 000,-Kč, která bude 

neúspěšným zájemcům vrácena na účet do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města 

o prodeji, úspěšnému zájemci bude započtena jako záloha na kupní cenu. Pokud 

vybraný zájemce v rozporu s těmito podmínkami odmítne uzavření kupní smlouvy za 

cenu uvedenou v nabídce, propadne kauce ve prospěch města jako sankce za 

nesplnění závazků vyplývajících z akceptace těchto podmínek ze strany vybraného 

zájemce. 

VII. Ostatní  

Výsledky výběrového řízení budou schváleny ZM. 

Do hodnocení budou zahrnuty pouze ty přihlášky, které budou obsahovat všechny požadované 
náležitosti dle článku IV. Doručené přihlášky zůstávají v majetku zadavatele. 

Město Český Krumlov, jako zadavatel, si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené 
přihlášky a výběrové řízení zrušit. 
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Poučení 
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to 
písemně, prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Českém Krumlově nejpozději do posledního dne 
zveřejnění. 
 

Vyvěšeno dne: 11. 3. 2019 

Sejmout dne: 12. 6. 2019 

 

Sejmuto: 


