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Město Nové Město na Moravě /4‘
NÁVRH USNESENÍ

24. Zastupitelstva města

konaného dne 25.6.2018

Dispozice s majetkem - prodej BJ 3+1 č.87613 ul. Purkyňova (stávajícím nájemcŮm

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Nové Město na Moravě č. 21 konaném dne 11.12.2017 a v

návazností na schválené Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města (2018-2019) v/z. př//cha č 3a
Nabídkami na koupi bytu ze dne 31.01.2018, doručené 12.02.2018 projevili stávající oprávněni nájemci BJ č.

876 (Rozhodnutí o přidělení podnikového bytu ze dne 19.09.1990, Dohoda o užívání bytu ze dne

03.09.1990) svojí akceptací ze dne 16.05.2018 zájem o nabídku města, a to o odprodej bytové jednotky č.

876 v domě č p 876 na ul Purkyňova v Novem Městě na Moravě, ku Nove Město na Moravě, a to

a oba trvale bytem: Nové Měst na Moravě t‘iz. 97o?a Č 2‘.

Nabízená kupní cena činila 7.628 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu č. 876/3 tj. 574.160 Kč při výměře

podlahové plochy bytu pro výpočet kupní ceny 75,27 m2. Třetí osobou nebyla nabídnuta jiná cena. Podle

platných Zásad bude při prodeji bytů postupováno do 31.10.2019 nerozhodne-li zastupitelstvo

města jinak.

85 písm. a) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod bytové jednotky č. 876::.::.: o výměře 78,88 m2 v domě č.p. 876, spolu se spoluvlastnickým

podílem v rozsahu id. 7888/70390 na společných částech domu č. p. 876 a se spoluvlastnickým podílem v

rozsahu id. 7888/70390 na pozemku parc. č. 2964 o výměře 214 m2, včetně všech součásti a příslušenství

v k u Nove Město na Morave, a to ‚ oba trvale bytem

Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 574.160,-Kč.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Marcela Popelková

Vyjádření: RM Č. 55 ze dne 11.06.2018 doporučila ZM schválit úplatný

převod BJ Č. 876
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Odbor SMM doporučuje schválit návrh usnesenĺ v předloženém zněni.

Na vědomí;

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Předmětem převodu bude bytová jednotka Č. 876 E o výměře 78,88 m2
se spoluvlastnickým podílem v rozsahu d. 7888/70390 na společných
Částech budovy Č.p.876 a stejným spoluvlastnickým podílem na pozemku

parc.č. 2964 o výměře 214 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to za
kupní cenu 574.160,00 Kč. Výměra podlahové plochy bytu č. 876: pro

účely výpočtu kupní ceny činí 75,27 m2.
Oznámení o disponování s majetkem bylo zveřejněno ve dnech od
21.05.2018 do 07.06.2018 vÁz. pňloha Č ls tĺm, že v záměru města
prodat tuto předmětnou bytovou jednotku by) konstatován prodej
stávajícímu nájemci.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Záměr prodeje BJ Č. 876/3 stávajícímu nájemci
(Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 - akceptace nabídky na koupi bytu č. 876/3 vč.
dokladu o úhradě jistiny (Neveřejná)
Příloha - Příloha č. 3 - zásady prodeje bytů 2018-2019 (Veřejná)

Materiál projednán: 21. ZM konané dne 11.12.2017 pod bodem 9. programu a č. usneseni
12/2 1/ZM/20 17
47. RM konaná dne 04.12.2017 pod bodem 18.programu a č. usneseni
18/47/RM/2017
55. RM konaná dne 11.06.2018 pod bodem Č. 23 programu

Přizváni:

L :_. :_I m:.L



IjI [LIJ ILI II JII lilii 1!
‘ Mě5fSKY ÚRAD 1

NOVÉ MtSTO na Mcravč
nkrts ‘ Sův Oud ‚an Ú LI

‚ praLuvalť

Došlo: 17. 05 2018
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počet HstůIpřIlolv

Oznámení o přijetí nabídky

I. Údaje o kupujĺcímllwpujĺcĺch — manžellch‘:
Manželé: ano

Jméno:

Prrjmenf:

Titul:

Trvalý pobyt (dle OP):

TeL:

Jméno:

PřfjmenÍ:

Titul:

nČ:

Trvalý pobyt (dle OP);

Tel.:

Město Nové Město na rIoravě
odbor správy majetku města
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

I
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II. Vztah k oprávněnému nájemci:
- oprávněný nájemce

- příbuzný v řadě přímé -

1)

III. Datum doručeninabídky 2.,2 B

IV. Datum úhrady zálohy: ť.

V. Prohlášení o přijetí nabídky:

Tímto .pJIm4mfpřIjimáme1 nabídku k převodu bytu Č. 876/3 v domě č.p. 876 na ulici Purkyňova,
spoluvlastnického podflu na společných Částech domu Č.p. 876 na ulici Purkyňova a spoluvlastnIckého
podílu na pozemku p.Č. 2964 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 214 rn2, vše v ki). Nové Město na
Moravě, ze dne 31.01 .2018.

VI. Seznam příloh (uveďte všechny přílohy, které přikládáte k Oznámení o přijetiiabídky):

1
záloh

2

3 ..

VIL Datum: 4 4

Vlil. Podpls2:

I
‘nehodIcí se škrtněte

2 )
2podpIs nemusí být cvěten



.ČO: 00294900 - —
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD MUNMXOOBBPI

cič: CZ00294900 PLAZ‘EBNÍ KARTOU
Datum vystaveni 16.05.2018 Čislo 20100232

1esto Moje resto na Morave Poc1ao‘ia Poriaoni kniha pro B 80 — oriJmova

Vystavi_ NS 00294900; Město Nové Město na Moravě

I -

\dresu I

vě

Na — za záloha na koupi bytu
‚

VS: 3112087603

K: Ó ‘JE Název Částka

)31i200932410 AkonLace na prod bytu S -00,00

J k e ni
5 00,00

t1ovy PFTISÍC Kč 00 hal

Vyhotovil Schválil

oovicová Lenka
J

ga.itk Podpis pokladnika Přijato od (podpis)

—
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