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1)
Zdůvodnění
Předkládáme informaci o aktuálním stavu plnění usnesení Zastupitelstva města Žatce č. 80/20 ze
dne 25.6.2020.
Zastupitelstvo města Žatce usnesením č. 80/20 ze dne 25.6.2020 projednalo žádost části nájemců
bytů v budově č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci a schválilo vyhotovení
prohlášení vlastníka pozemku zastavěné plochy a nádvoří st. p. č. 5089/1, jehož součástí je stavba č.
p. 2835, objekt k bydlení, pozemku zastavěné plochy a nádvoří st. p. č. 5090/1, jehož součástí je
stavba č. p. 2836, objekt k bydlení, pozemku zastavěné plochy a nádvoří st. p. č. 5091/1, jehož
součástí je stavba č. p. 2837, objekt k bydlení, vše v ulici Dr. Václava Kůrky, v katastrálním území
Žatec, na bytové jednotky a ukládá odboru místního hospodářství a majetku zajistit znalecké
posudky ke konkrétním bytovým jednotkám.
Vzhledem k tomu, že na nemovitostech byla zřízena zástavní práva ve prospěch dalších subjektů,
řešili jsme výmaz těchto zástavních práv.
Na základě žádosti vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dne 24.9.2020 souhlas s výmazem
zástavního práva váznoucího ve prospěch ČR. Následně na základě naší žádosti ze dne 5.10.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových provedl výmaz zástavního práva váznoucího ve
prospěch ČR.
V současné době je zadáno zpracování prohlášení vlastníka na rozdělení práva k nemovité věci na
vlastnické právo k jednotkám. Termín zpracování dokumentu je do 31.1.2021. Následně bude
provedena kontrola dokumentu. V prohlášení musí být zaneseny i další omezení a závazky, které se
budou k nemovitosti vztahovat, např. umístěné kamery městské policie na objektu. Následně bude
dokument předložen radě města k rozhodnutí, zda má dojít k zápisu dokumentu do katastru
nemovitostí a tím rozdělení nemovitosti na jednotky (pozn. ZM schválilo vyhotovení prohlášení
vlastníka).
Dále žádáme zastupitelstvo města o upřesnění usnesení ZM č. 80/20 a to části „ … ukládá odboru
místního hospodářství a majetku zajistit znalecké posudky ke konkrétním bytovým jednotkám.“
Požaduje ZM ocenění všech bytových jednotek, případně zda bude ZM konkretizován rozsah bytů,
na které mají být zpracovány znalecké posudky (např. byty kde nájemci bydlí od doby dostavby
bytového domu, případně byty, kde nájemci uzavírali smlouvy o spolupráci při výstavbě bytového
domu).

Obecné informace:
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 dle Zástavní smlouvy ze dne 4.5.2000 byl možný nejdříve 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:
Cca 56 smluv o nájmu bytů uzavřených na dobu neurčitou (nájemné 25,18 Kč/m2/měsíc)
16 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 cca 170 tis. Kč.
Přechodem na tržní – obvyklé nájemné jsme byli limitováni uzavřenými Smlouvami o spolupráci
při výstavbě bytového domu (tyto smlouvy uzavřeny s nájemci, kteří mají smlouvu na dobu
neurčitou) a Smlouvami o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních
bytů v obci. V současné době můžeme přejít na tržní nájemné v bytech (§ 3074 z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník). Toto bude předloženo na další jednání RM.
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.
V případě rozdělení bytového domu na jednotky a realizace prodeje jednotek s předkupním právem
pro nájemce bude postup určení kupní ceny v souladu se Zásadami pro prodej nemovitostí z
majetku města Žatce, schválenými usnesením ZM č. 65/19 dne 25.4.2019. Dle těchto zásad, odst.
10. Speciální část pro prodej objektů a jednotek, bude kupní cena stanovena jako cena v místě a
čase obvyklá – tržní, a to na základě znaleckého posudku, s přihlédnutím k realizovaným obdobným
prodejům.
Současně upozorňujeme, že tyto zásady nevylučují jiný možný způsob prodeje.
Odhad tržních cen bytů
Dle posudku o ceně obvyklé z 5/2020, který zpracoval Bc. Vimpel, je obvyklá cena bytů:
1+1 cca 650.000,00 Kč (průměrná jednotková porovnávací cena 18.393 Kč/m2)
1+2 cca 960.000,00 Kč (průměrná jednotková porovnávací cena 19.273 Kč/m2)
1+3 cca 1.670.000,00 Kč (průměrná jednotková porovnávací cena 21.463 Kč/m2)
1+4 cca 1.700.000,00 Kč (průměrná jednotková porovnávací cena 17.395 Kč/m2)
Nejedná se o ocenění konkrétních bytových jednotek, ale o zjištění průměrné ceny bytů, dle
dostupných podkladů (realizované prodeje), v blízkosti bytového domu č.p. 2835-7 ul. Dr. Václava
Kůrky v Žatci v roce 2019-2020.
Průměrná cena bytů v domě č.p. 2835-7 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci je 19.131,00 Kč/m2.

Celková podlahová plocha všech bytů v domě je cca 5010 m2.
Další možné otázky a odpovědi:
Kolik je původních majitelů, kteří uzavírali smlouvu s finanční spoluúčastí
V domě č.p. 2835-2837 v Žatci nyní bydlí 39 nájemců, kteří uzavírali nájemní smlouvu a smlouvu o
spolupráci při výstavbě bytového domu neprodleně po dostavbě domu na dobu 20 ti let.
Celkem 17 nájemců uzavíralo smlouvu o spolupráci při výstavbě bytového domu na dobu kratší než
je 20 let, a to z důvodu, že původní nájemce bytu nájem ukončil.
Celkem 16 nájemců již smlouvy o spolupráci při výstavbě bytového domu neuzavíralo. Pouze
nájemní smlouvu.
Plán investic v případě ponechání v majetku města
V případě ponechání bytového domu v majetku města navrhujeme realizovat provedení energetický
úspor zateplením bytového domu. Případně další opatření, která budou vycházet z energetického
posouzení a příslušných výpočtů.
Dále bude potřeba v následujících letech provést investici do rekonstrukce výtahů v domě.
Výše nájemného
56 bytů měsíční nájemné 25,18 Kč/m2
16 bytů měsíční nájemné 58,08 Kč/m2
Doplnit právní výklad: Je možný přechod práv i u dalších nájemců (vyjma těch původních)
V případě prodeje bytů má nájemce bytu předkupní právo (pouze fyzické osoby). Nerozlišuje se, zda
se jedná o původního nájemce či nájemce, který byt užívá kratší dobu.
Cena bytů (znalecký posudek? v místě a čase obvyklé?)
Vzhledem k tomu, že není přesná specifikace bytových jednotek (nejsou tyto jednotky přesně
prohlášením vlastníka vymezeny) nelze znalecký posudek na cenu jednotlivých bytů zpracovat.
Konzultováno se soudními znalci. Je možné nechat zpracovat pouze orientační výpočet obvyklé
kupní ceny, kterou znalec případně realitní makléř určí podle obdobně realizovaných prodejů bytů
ve městě.
Stanoviska oprávněných osob
Stanovisko právníka města JUDr. Aleny Hornátové ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě bytového
domu (z roku 2018):
„Z ustanovení čl. II. odst. 5 smlouvy nevyplývá žádná povinnost ani závazek města automaticky
prodat byt stávajícím nájemcům po uplynutí 20 let. Současní 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 se město 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).
Objekt je ve správě p. Vladimíra Martinovského, RK MPR,
Stanovisko správce (z. roku 2018), které stále trvá:
K uvedené žádosti o koupi bytových jednotek v domě čp. 2835-2837 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.
Částečná citace stanoviska AK Těmín, s.r.o. – Mgr. Martin Kolář (kompletní stanovisko je přílohou
materiálu):
„Na základě podkladů, které nám byly poskytnuty, jsme dospěli k závěru, že město Žatec nemá
povinnost prodat nájemníkům byty a může si je tak i nadále ponechat ve vlastnictví.
Pouze v případě, že by se město Žatec rozhodlo byty prodat, by mělo počítat s existencí
předkupního práva nájemců bytů, které má však pouze obligační účinky, a jeho porušení může mít
maximálně za následek odpovědnost města Žatec za škodu. Na platnost prodeje bytů nebude mít
porušení předkupního práva vliv.
Vzhledem k tomu, že z předložených podkladů nevyplývá žádná dohoda o budoucí ceně bytů, ani
jiný způsob jejího určení, musí být v případě prodeje bytů dohodnuta obvyklá cena v daném místě a
čase, tj. dle ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.
Nižší cenu než cenu obvyklou lze stanovit, avšak tato odchylka musí být řádně odůvodněna a pro
jistotu by toto odůvodnění mělo být podložené znaleckým posudkem. Bez odůvodnění odchylky od
ceny obvyklé je právní jednání neplatné.“

2)
Stanovisko odboru
Vzhledem k tomu, že není uzavřena žádná budoucí kupní smlouva a nemáme k dispozici žádnou
smlouvu, kterou by se město zavázalo byty prodat, je na rozhodnutí vlastníka, jak se svým
majetkem naloží.
V případě ponechání bytového domu v majetku města, bude město hospodařit se 72 byty v tomto
domě. Nyní město vlastní celkem 362 bytů (z toho v DPS 170 bytů). Dalších 13 bytů se prodá
v roce 2022 v ul. Stroupečská v Žatci.
V případě prodeje bytů dle zásad pro prodej nemovitostí se dá předpokládat významný finanční
příjem do rozpočtu města. Získané prostředky by mohly být použity na investiční záměry města.
Navrhujeme provést (před rozdělením domu na jednotky), průzkum mezi nájemníky, zda budou mít
zájem o koupi bytů za kupní cenu, která by v souladu se Zásadami pro prodej nemovitostí z majetku
města Žatce, schválenými usnesením ZM č. 65/19 dne 25.4.2019, byla stanovena jako cena v místě
a čase obvyklá – tržní, a to na základě znaleckého posudku. V posledních měsících jsme odpovídali
na několik dotazů nájemců týkajících se dalšího postupu prodeje. Značná část nájemců
projednávané nemovitosti předpokládá, že kupní cena bude podstatně nižší, než je cena tržní.
3)
Přílohy
Žádost nájemců bytů ze dne 18.2.2020
Snímek z katastrální mapy
Stanovisko AK Těmín s.r.o.

