
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Majetkové dispozice 

 

Cena odhadce a výsledná prodejní cena k těmto prodejům majetku z minulého roku: 

• Budova České Budějovice č.p. 1285 

• Prodej pozemku parc. č. 892 o výměře 543 m2 v katastrálním území Homole 

• Prodej bytové jednotky Tř. 28. Října 1482/7 České Budějovice (3+1 o výměře 111,20m2)  

 

 

K bodu I. 

Usnesením č. 330/2011 ze dne 15.12.2011 Zastupitelstvo města České Budějovice schválilo prodej 

nemovitostí v k.ú. České Budějovice 6 a to: 

- parc. č. 3342 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 442 m2 

- parc. č. 3343/2 – zahrada o výměře 763 m2 

- budova s č.p. 1285 na pozemku par. č. 3342 

za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou, tj. za 2.410.000,--Kč 

Záměr k prodeji výše specifikovaným nemovitostí byl zveřejněn 2 x a to: 

1. v období od 25.11.2011 do 13.12.2011 

2. v období od 04.01.2012 do 16.02.2012 

Žádný subjekt neprojevil zájem o koupi výše uvedených nemovitostí. S ohledem na tuto skutečnost 

výše uvedené nemovitosti nebyly prodány (viz příloha č. 1). 

 

 

K bodu II. 

Usnesením č. 17/2011 ze dne 03.02.2011 Zastupitelstvo města České Budějovice schválilo prodej 

pozemku parc. č. 892 o výměře 543 m2 v k.ú. Homole za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však 

za cenu v místě a čase obvyklém, tj. 54.300,--Kč. 

Záměr k prodeji výše specifikované nemovitosti byl zveřejněn 2 x a to: 

3. v období od 16.02.2011 do 28.03.2011 

4. v období od 04.10.2012 do 19.11.2012 

Žádný subjekt neprojevil zájem o koupi nemovitosti. S ohledem na tuto skutečnost výše uvedená 

nemovitost nebyla prodána (viz příloha č. 2). 

 

 

K bodu III. 

Usnesením č. 163/2012 ze dne 21.06.2012 Zastupitelstvo města České Budějovice schválilo prodej 

bytové jednotky č. 1482/9 vč. příslušného spoluvlastnického podílu ve výši id. 11120/87336 na 

společných částech budovy č.p. 1482, pozemku parc. č. 3755 – zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 476 m2 a pozemku parc. č. 3758 – zahrada o výměře 323 m2, vše v k.ú. České Budějovice 

3, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.950.000,--

Kč. 

Záměr k prodeji výše specifikované nemovitosti byl zveřejněn 2 x a to: 

1. v období od 08.08.2012 do 18.09.2012 

2. v období od 13.11.2012 do 13.12.2012 

Žádný subjekt neprojevil zájem o koupi nemovitosti. S ohledem na tuto skutečnost výše uvedená 

nemovitost nebyla prodána (viz příloha č. 3). 

 

 

Příloha: 

1. výpis z usnesení 11. schůze Zastupitelstva města České Budějovice konané dne 15.12.2011 

2. výpis ze 3. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 03.02.2011 

3. výpis ze 16. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 21.06.2012 








