
  

Magistrát města České Budějovice  

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

 

Směna pozemků mezi městem a firmou Centes 
 

„ směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene č. 2013000251 (114-2/21/13)..byla uzavřena dne 12.04.2013 

mezi statutárním městem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. Č. 1,2, 370 92 České Budějovice na straně jedné 

a společností CENTES, spol. s.r.o., E. Rošického 364/9, 370 05 České Budějovice na straně druhé. 

Předmětem této smlouvy byla nemovitost ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, a to pozemek par. č. 724/2 

o výměře 75 m2 a dále pak nemovitost ve vlastnictví spol. CENTES, spol. s r.o., a to pozemek parc. č. 721/5 o výměře 

44 m2. 

Podle posudku soudního znalce, p. Ing. Pavla Hrušky ze dne 22.01.2013, poř. č. 3334-014/13 znaleckého deníku činila 

cena obvyklá pozemku nacházejícího se ve vlastnictví statutárního města 90.000 Kč. Cena obvyklá v místě a čase po-

zemku ve vlastnictví spol. CENTES naproti tomu činila dle posudku 52.800 Kč. 

Smluvní strany se vypořádaly prostou výměnou a nedošlo mezi nimi k žádné kompenzaci ani uplatňování nároků. 

Žádám o zdůvodnění následujícího: 

1. V době, kdy došlo k ocenění obou pozemků, byla parcela města č. 724/2 již zrekonstruována z prostředků in-

vestovaných Jihočeských krajem. Šlo o jednu z nejvyšších investic silnic III. třídy v České republice. Byla tato 

rekonstrukce zahrnuta v konečné ceně posudku? Pokud ano, jakou částkou? (Žádám o přesnou kalkulaci) 

2. Z jakého důvodu statutární město nenárokovalo rozdíl mezi oběma částkami činící 37.200 Kč, o které daňoví 

poplatníci touto směnou přišli?“ 

 

 

K citovanému dotazu sděluje povinný subjekt následující. 

 

K bodu 1. cena pozemku byla stanovena po dokončení a zaměření stavby, ovšem tato skutečnost neměla na stanovení 

ceny vliv, jelikož cena uvedená je cenou za „holý“ pozemek tedy bez stavby na něm zřízené. Pozemky k jejichž směně 

došlo, mají shodnou kulturu- způsob využití, čímž byla stanovena také shodná cena obou předmětných pozemků ve výši 

1.200 Kč/m
2
. 

K bodu 2. statutární město České Budějovice nenárokovalo rozdíl mezi částkami z důvodu, že výše uvedenou směnnou 

smlouvou bylo společností CENTES, spol. s r.o. zřízeno i bezúplatné věcné břemeno ve prospěch statutárního města 

České Budějovice, a to pro potřeby uložení vodovodního potrubí v délce cca 60 metrů.  

 


