
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
21. Zastupi te lstva města

konaného dne 11.12.2017

Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019)

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva  města Nové Město na Moravě (dále jen "zastupitelstvo města") byl v 
minulosti opakovaně (v letech 1995, 2008, 2011, 2013) realizován prodej bytového fondu ve vlastnictví města 
Nové Město na Moravě (dále jen "město"), přičemž podmínky tohoto prodeje byly vždy stanoveny samostatně 
zvláštními zásadami prodeje bytového fondu. V rámci těchto předchozích "vln" prodeje se však nepodařilo 
prodat všechny nabízené byty.

Jelikož se jednalo o byty nabízené v různých časových obdobích, řídil se jejich prodej rozdílnými pravidly. Za 
účelem zpřehlednění situace a sjednocení pravidel pro jejich prodej schválilo zastupitelstvo města na svém 18. 
zasedání dne 19.06.2017 usnesením č. 13/18/ZM/2017 Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města 
Nové Město na Moravě (2017-2018).

Při předchozích "vlnách prodeje" bytového fondu města však došlo i k situaci, kdy v některých domech s 
byty určenými k prodeji nemohly být k prodeji nabízeny všechny byty v tomto domě, ale z prodeje 
byly (musely být) vyloučeny byty postavené z dotace, u nichž dotační podmínky neumožňovaly 
prodej před stanovenou dobou. S ohledem na skutečnost, že poskytovatel dotace souhlasil se zkrácením 
doby udržitelnosti dotace, mohou být tyto byty nyní nabídnuty k prodeji. Pro prodej těchto bytů však dosud 
nebyly stanoveny žádné podmínky.

Za účelem stanovení jednotných podmínek prodeje dosud neprodaných bytů a bytů "postavených z 
dotace", které dosud k prodeji nabízeny být nemohly, je předkládán návrh Zásad prodeje bytového fondu 
ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019). Navrhovanými Zásadami by tak byly 
stanoveny jednotné podmínky prodeje, kdy současně dojde ke stanovení kupní ceny u bytů "postavených z 
dotace" a stávající podmínky (zásady) prodeje budou zrušeny.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019) dle 
přílohy tohoto materiálu. 

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek
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Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Homolková

Vyjádření: RM č. 47 doporučila předložený návrh.
KVÚ a SMM doporučují předložený návrh.

V minulosti přijatá usnesení týkající se prodeje bytového fondu:
- usnesení zastupitelstva města přijaté na jeho V. zasedání dne 
28.09.1995, bod 3 programu;
- usnesení zastupitelstva města přijaté na jeho zasedání dne 24.04.1997, 
bod 5 programu;
- usnesení zastupitelstva města přijaté na jeho zasedání dne 02.10.1997;
- usnesení zastupitelstva města přijaté na jeho IX. zasedání 
dne20.12.2008, bod 6 programu;
- usnesení zastupitelstva města přijaté na jeho XXVI. zasedání dne 
02.03.2010, bod 7 programu;
- usnesení rady města přijaté na její 82. schůzi dne 07.06.2010, bod 5 
programu;
- usnesení rady města přijaté na její 83. schůzi dne 21.06.2010, bod 17 
programu;
- usnesení zastupitelstva města přijaté na jeho XXIX. zasedání dne 
10.08.2010, bod 4 programu;
- usnesení zastupitelstva města přijaté na jeho 8. zasedání dne 
28.11.2011;
- usnesení rady města přijaté na její 60. schůzi dne 18.03.2013, bod 15 
programu;
- usnesení rady města přijaté na její 72. schůzi dne 21.10.2013, bod 1 
programu;
- usnesení rady města přijaté na její 74. schůzi dne09.12.2013, bod 23.6 
programu;
- usnesení zastupitelstva města přijaté na jeho 23. zasedání dne 
16.12.2013, bod 5 programu;
- usnesení rady města přijaté na její 32. schůzi dne 05.12.2016, usnesení 
č. 18/32RM/2016
- usnesení zastupitelstva města přijaté na jeho 15. zasedání dne 
12.12.2016, usnesení č. 13/15/ZM/2016
- usnesení zastupitelstva města přijaté na jeho 18. zasedání dne 
19.06.2017, usnesení č. 13/18/ZM/2017
- usnesení rady města přijaté na její 47. schůzi dne 04.12.2017

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Na základě rozhodnutí zastupitelstva  města byl v minulosti opakovaně (v 
letech 1995, 2008, 2011, 2013) realizován prodej bytového fondu ve 
vlastnictví města, přičemž podmínky tohoto prodeje byly vždy stanoveny 
samostatně zvláštními zásadami prodeje bytového fondu. V rámci těchto 
předchozích "vln" prodeje se však nepodařilo prodat všechny nabízené 
byty.
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Jelikož se jednalo o byty nabízené v různých časových obdobích, řídil se 
jejich prodej rozdílnými pravidly. Za účelem zpřehlednění situace a 
sjednocení pravidel pro jejich prodej schválilo zastupitelstvo města na 
svém 18. zasedání dne 19.06.2017 usnesením č. 13/18/ZM/2017 Zásady 
prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě 
(2017-2018).

Při předchozích "vlnách prodeje" bytového fondu města však došlo i k 
situaci, kdy v některých domech s byty určenými k prodeji nemohly být k 
prodeji nabízeny všechny byty v tomto domě, ale z prodeje byly (musely 
být) vyloučeny byty postavené z dotace, u nichž dotační podmínky 
neumožňovaly prodej před stanovenou dobou. Jelikož na základě žádosti 
města došlo ke zkrácení doby udržitelnosti dotace, mohou být tyto byty 
nabídnuty k prodeji. Pro prodej těchto bytů však nejsou stanoveny žádné 
podmínky.

Za účelem stanovení jednotných podmínek prodeje dosud neprodaných 
bytů a bytů "postavených z dotace", které dosud k prodeji nabízeny být 
nemohly, je předkládán návrh Zásad prodeje bytového fondu ve 
vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019). 
Navrhovanými Zásadami by tak byly stanoveny 
jednotné podmínky prodeje, kdy současně dojde ke stanovení kupní ceny 
u bytů postavených z dotace a stávající podmínky (zásady) prodeje 
budou zrušeny. 

Město v současnosti vlastní 7 bytů, o jejichž prodeji bylo již v minulosti 
rozhodnuto, ale které se v rámci předchozích "vln" prodeje prodat 
nepodařilo a které mají být opětovně nabídnuty k prodeji stávajícím 
nájemcům. Jedná se o 2 byty v domě č. p. 1010, 1011 na ul. Křičkova (k 
prodeji nabízeny v letech 2010-2011), 1 byt v domě č. p. 876 na ul. 
Purkyňova (k prodeji nabízen v letech 2010-2011), 1 byt v domě č. p. 
1294, 1295 na ul. Mírová (k prodeji nabízen v roce 2008), 1 byt v domě 
č. p. 1308, 1309 na ul. Drobného (k prodeji nabízen v roce 1995) a 2 
byty v domě č. p. 726, 727, 728 na ul. Tyršova (k prodeji nabízeny v 
roce 2013).

Dále město vlastní 14 bytů "postavených z dotace", které dosud k prodeji 
nabízeny být nemohly. Jedná se o 5 bytů v domě č. p. 1010, 1011 na ul. 
Křičkova a o 9 bytů v domě č. p. 726, 727, 728 na ul. Tyršova.

Předložené Zásady tak nově upravují podmínky prodeje těchto 21 bytů.

Předložené Zásady stanovují hlavní zásady a postup při prodeji výše 
uvedených bytů a je v nich rovněž uveden způsob výpočtu ceny, za niž 
budou tyto byty nabízeny k prodeji.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve všech případech jedná o bytové 
jednotky vzniklé před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, bude se jejich prodej řídit nejen aktuální 
právní úpravou, ale i právní úpravou předchozí, stanovenou v zákoně č. 
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72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k 
budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 
doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Prodávány budou 
jednotlivé byty s příslušným podílem na společných částech domu a 
zastavěném pozemku.

Pro stanovení výměry podlahové plochy bytu pro účely výpočtu kupní 

ceny byl použit obdobný postup jako je používán při výpočtu nájemného, 

tj. započítává se 100 % podlahové plochy všech místností bytu a 50 % 

podlahové plochy sklepů, sklepních kójí a balkónů (pro účely nájemného 

se započítává 100 % podlahové plochy sklepů). 

Pro účely stanovení ceny za 1 m2 a tedy i celkové kupní ceny za byt 

nebyly tentokrát zpracovávány znalecké posudky (bylo by třeba 

zpracovávat je na každý byt), ale kupní cena za 1 m2 zůstala ve stejné 

výši jako kupní cena stanovená Zásadami prodeje bytového fondu ve 

vlastnictví města Nové Město na Moravě (2017-2018) schválenými 
zastupitelstvem města na jeho 18. zasedání dne 19.06.2017 usnesením 
č. 13/18/ZM/2017.

Město pak v souladu s ust. § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že nabídková 

kupní cena je nižní  než cena obvyklá či tržní, protože byty jsou 

obsazeny nájemníky a nabízeny k prodeji budou právě těmto jejich 

nájemcům.

Stejně jako při předchozích prodejích bude umožněn prodej příbuznému 
nájemce v řadě přímé (viz. čl. 5 Zásad). Rovněž i v tomto případě bude 
umožněna směna bytů.

V případě, že dojde k uvolnění některého z bytů uvedených v příloze č. 1 
Zásad, nebude tento byt obsazován novým nájemcem, ale bude nabídnut 
k prodeji formou "veřejného výběrového řízení na určení pořadí z řad 
zájemců o koupi" s tím, že minimální kupní cena bude činit 550.000 Kč. V 
případě, kdy bude město do takového bytu investovat nad rámec 
příspěvku do fondu oprav, bude minimální kupní cena navýšena o tyto 
mimořádné výdaje.

Navrhované znění Zásad (včetně příloh č. 1 až 3) je přílohou tohoto 
materiálu.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha - Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města 
Nové Město na Moravě (2018-2019) (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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