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1)
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje prodej pozemku zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 1414 o
výměře 514 m2 v k. ú. Žatec, jehož součástí je stavba č. p. 1232, jiná stavba, organizaci Ústecký
kraj, IČ 70892156, se sídlem Ústí nad Labem 40001, Velká Hradební 3118/48, za kupní cenu
2.400.000,00 Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
2)
Zdůvodnění
Rada města Žatce usnesením č. 229/16 ze dne 29. 08. 2016 doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 1414 o výměře 514 m2 v k. ú. Žatec, jehož
součástí je stavba č. p. 1232, jiná stavba, organizaci Ústecký kraj, IČ 70892156, se sídlem Ústí nad
Labem 40001, Velká Hradební 3118/48, za kupní cenu 2.400.000,00 Kč a poplatky spojené s
provedením smlouvy.
Rada města Žatce usnesením č. 185/16 uložila odboru rozvoje a majetku města zveřejnit po dobu
15 dnů záměr města prodat ze svého majetku pozemek zastavěnou plochu a nádvoří st. p. č. 1414 o
výměře 514 m2 v k. ú. Žatec, jehož součástí je stavba č. p. 1232, jiná stavba, organizaci Ústecký
kraj, IČ 70892156, se sídlem Ústí nad Labem 40001, Velká Hradební 3118/48, za kupní cenu
2.400.000,00 Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno od 03. 08. 2016 do 17. 08. 2016.
Sušárna a sklad chmele Vincenze Zulegera č.p. 1232 v Žatci
pozemek zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 1414
k. ú. Žatec, jehož součástí je stavba č. p. 1232, jiná stavba
návrh kupní ceny 2.400.000,00 Kč.
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Záměrem využití budovy je vybudování galerie pro rozsáhlou sbírku současného umění manželů
Zemanových.
Na základě projednání v ZM dne 27. 06. 2016 je stanovena kupní cena ve výši 2,4 mil. Kč (cena za
nabytí nemovitostí do majetku Města Žatce). Není zpracován znalecký posudek na určení obvyklé
ceny nemovitostí.

Čl. 7 Zásad pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatce:
Kupující hradí poplatky spojené s provedením smlouvy, správní poplatek katastrálnímu úřadu a daň
z nabytí nemovitých věcí.
Kupující byl seznámen se Zásadami pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatce.
Rada Ústeckého kraje na svém jednání dne 17. 08. 2016, usnesením č. 235/118R/2016,
doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o nákupu objektu č.p. 1232 včetně
pozemku st. p. č. 1414 v k.ú. Žatec. Zastupitelstvo Ústeckého kraje projedná nákup
předmětných nemovitých věcí na svém zasedání dne 05. 09. 2016.
Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně dle ust. § 56 odst. 3 zákona o DPH po
uplynutí 5 let (resp. 3 let u nemovitostí nabytých do konce roku 2012)
- od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně
dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo
- ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního
zákona.

3)
Stanovisko odboru
Odbor rozvoje a majetku města doporučuje schválit dle návrhu na usnesení.
4)
Přílohy
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatce.
Podklady k sušárně a skladu chmele Vincenze Zulegera č. p. 1232 v Žatci
- pasportizační karta stavby A48
- snímek z katastrální mapy
- popis objektu
Výpis z katastru nemovitostí.

