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1)
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost části nájemců bytů v budově č. p. 2835 ul. Dr.
Václava Kůrky v Žatci a neschvaluje rozdělení nemovitosti č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava
Kůrky v Žatci, postavené na pozemcích zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 5089/1, zastavěná
plocha a nádvoří st. p. č. 5090/1 a zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 5091/1 vše v k. ú. Žatec na
vlastnické právo k jednotkám a realizovat prodej těchto jednotek v souladu s § 1187 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2)
Zdůvodnění
Odbor místního hospodářství a majetku přijal žádost části nájemců bytových jednotek v domě
č.p. 2835 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci o převod bytů do osobního vlastnictví.
Rada města Žatce usnesením č. 721/18 ze dne 19.11.2018 projednala žádost části nájemců
bytů v budově č. p. 2835 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci a doporučuje Zastupitelstvu města
Žatce neschválit rozdělení nemovitosti č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci,
postavené na pozemcích zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 5089/1, zastavěná plocha a
nádvoří st. p. č. 5090/1 a zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 5091/1 vše v k. ú. Žatec na
vlastnické právo k jednotkám a realizovat prodej těchto jednotek v souladu s § 1187 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
Jedná se panelový devítipodlažní montovaný objekt. Objekt má tři sekce s vlastním vstupem,
v každé sekci je 24 bytů.
V objektu je celkem 40 bytů o velikosti 1+3, 16 bytů o velikosti 1+2, 8 bytů o velikosti 1+4 a 8
bytů o velikosti 1+1. Bytový dům byl kolaudovaný v 10/1998.
Na výstavbu a poté na dokončení stavby domu byla Městu Žatec dle příslušných smluv o poskytnutí
investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, poskytnuta investiční
dotace v celkové výši 23,04 mil. Kč a dále bylo dohodnuto, že bude zřízeno zástavní právo
k nemovitostem a to po dobu 20 ti let.
Zástavní smlouva byla vložena do katastru nemovitostí, právní účinky vkladu vznikly ke dni
4.5.2000. Výmaz zástavního práva bude dle Zástavní smlouvy ze dne 4.5.2000 možný k 4.5.2020.

Město Žatec se zavázalo, že v době trvání závazku nebude zástava bez souhlasu zástavního věřitele
smluvně převedena na třetí osobu.
Nájemní vztahy:
57 smluv o nájmu bytů uzavřených na dobu neurčitou (nájemné 25,18 Kč/m2/měsíc)
15 smluv o nájmu bytů uzavřených na dobu určitou (nájemné 58,08 Kč/m2/měsíc)
1 smlouva o nájmu nebytových prostor (plocha 15,56 m2 nájemné 627 Kč/měsíc)
Současný předpis měsíčního nájemného za celý objekt – 72 bytů činní 165.173,00 Kč.
V průběhu roku 2019 předpokládáme přechod na tržní – obvyklé nájemné. Měsíční nájemné by se
mohlo pohybovat v částce 60-100 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Přechodem na tržní – obvyklé
nájemné jsme limitováni uzavřenými Smlouvami o spolupráci při výstavbě bytového domu a
Smlouvami o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci.
Nájemci bytů v domě č.p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci platili dle Smlouvy o
spolupráci při výstavbě bytového domu finanční příspěvek, který sloužil na krytí nákladů spojených
s dostavbou bytového domu (byt 1+1 – 73 tis. Kč, byt 1+2 – 100 tis. Kč, byt 1+3 – 168 až 175 tis.
Kč, byt 1+4 – 221 tis. Kč). Nájemce uzavřením této Smlouvy o spolupráci při výstavbě bytového
domu získal smlouvu na dobu neurčitou, po dobu 20 ti let zachované maximálně věcně
usměrňované nájemné (regulované nájemné) a přechod nájmu dle platných ustanovení občanského
zákoníku. Dále se smluvní strany dohodly, že po uplynutí doby 20 ti let od uzavření Smlouvy o
spolupráci při výstavbě bytového domu, bude mít nájemce předkupní právo na byt v případě, že
vlastník rozhodne o prodeji bytového domu.
Stanovisko právníka města JUDr. Aleny Hornátové ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě bytového
domu a žádosti nájemců, cituji:
„Z ustanovení čl. II. odst. 5 smlouvy nevyplývá žádná povinnost ani závazek města
automaticky prodat byt stávajícím nájemcům po uplynutí 20 let. Současný nájemci mají předkupní
právo k bytu pouze v případě, že město jako vlastník rozhodne o prodeji domu, resp. prodeji bytů v
domě. V případě, že město se rozhodne byty prodat, musí je nabídnout nejdříve stávajícím
nájemcům, ale za podmínky, že v době prodeje bytu budou řádnými nájemci bytu (zejména nebudou
mít vůči městu dluhy z titulu řádného neplacení nájemného nebo služeb spojených s nájmem bytu).
Dále chci uvést, že nešlo o žádnou půjčku městu, jak žadatelé v žádosti uvádějí. Šlo o
příspěvek, kterým žadatelé získali právo na přednostní uzavření nájemní smlouvy na konkrétní byt a
to za podmínek v smlouvě uvedených (zejména v čl. II odst. 4 smlouvy např. po dobu 20 let hradili
pouze věcně usměrňované nájemné).“
Objekt je ve správě p. Vladimíra Martinovského, RK MPR,
, Žatec.
Stanovisko správce:
K uvedené žádosti o koupi bytových jednotek v domě čp. 2835 sděluji:
- Prodej každé nemovitosti podléhá souhlasu zastupitelstva města, které rozhodne, zda bytové
jednotky prodat nebo neprodat a za jakou cenu
- Uvedená nemovitost je stará 20 let, není zateplená a je provedena výměna výplní otvorů,
jako jsou okna, balkonové dveře a vstupní dveře
- U většiny bytů jsou původní dřevěné balkonové stěny, ve kterých byly vyměněny pouze
výplně otvorů /okno a balkonové dveře/, není to zděné
- Průběžně je a bude prováděna výměna zařizovacích předmětů, topných těles a oprav
vzhledem ke stáří domu
Za sebe bych doporučoval bytové jednotky v celém domě prodat, nevím, zda jde prodat jen jeden
vchod nebo dům jako celek /vzhledem ke vstupu tepla, stavebnímu rozdělení domu apod./, hlavní
slovo ale musí mít vlastník nemovitosti. Já se jen vyjadřuji vzhledem ke správě velkého množství
bytů, nyní již většiny v SVJ po dobu delší něž 25 let, proto můj názor je prodej bytových jednotek za
účelem vytvoření právnické osoby pro správu těchto bytových jednotek.

Žádost nájemců dne 01.10.2018 projednala bytová komise a přijala níže uvedené usnesení:
BK usnesením č. 24/18 projednala žádost nájemců bytů v č. p. 2835 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
o převod bytů do osobního vlastnictví a nedoporučuje realizovat prodej bytů do osobního
vlastnictví.
V případě rozdělení bytového domu na jednotky a realizace prodeje jednotek s předkupním právem
pro nájemce navrhujeme postup v souladu se Zásadami pro prodej nemovitostí z majetku města
Žatce, schválenými usnesením ZM č. 97/18 dne 22.02.2016. Kupní cenu stanovit jako cenu
obvyklou – tržní.
§ 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(1) Vznikla-li jednotka rozdělením práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
má nájemce bytu předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu. To platí i v případě nájmu
nebytového prostoru, pokud byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž domě. Předkupní právo
zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od její účinnosti.
(2) Je-li nájemcem právnická osoba, ustanovení odstavce 1 se nepoužije.
3)
Stanovisko odboru
Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje schválit dle návrhu na usnesení.
Město Žatec vlastní celkem 368 bytů z toho 170 bytů v domech s pečovatelskou službou a 13 bytů
v RD v ul. Stroupečská v Žatci, které budou v roce 2021-2022 prodány nájemcům dle uzavřených
Smluv o budoucích smlouvách kupních. V případě prodeje bytů by došlo k výraznému snížení
bytového fondu města.
V případě rozhodnutí o zahájení přípravy směřující k prodeji jednotek v bytovém domě před rokem
2020, bude nutný souhlas zástavního věřitele, kterým byla v době uzavření smlouvy ČR – Okresní
úřad v Lounech.
4)
Přílohy
Snímek z katastrální mapy
Žádost části nájemců bytů v domě č.p. 2835 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
Vzor Smlouvy o spolupráci při výstavbě bytového domu
Zástavní smlouva ze dne 4.5.2000
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku města Žatce

