Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 29.04.2014
Prodej bytové jednotky č. 906/4
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - Referentka odboru majetkoprávního

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 11. 3. 2014 schválilo pod číslem usnesení
1028/2014 záměr na prodej bytové jednotky č. 906/4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve II.
NP bytového domu č. p. 906 v ulici Jungmannova v Kuřimi za cenu min. 960.000,- Kč.
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 17. 3. 2014 do 2. 4. 2014.
Nájemcem předmětné bytové jednotky je paní Lidia Štěpánková, trvale bytem Kuřim, [osobní údaj
odstraněn] . Město Kuřim učinilo paní Štěpánkové nabídku převodu bytu. Dne 20. 3. 2014 se paní
Štěpánková dostavila na OMP, kde úředním zápisem prohlásila, že nabídku ke koupi bytu č. 906/4
neakceptuje a žádá, aby byl byt prodán jejímu synovi, panu Romanu Štěpánkovi, nar. [osobní údaj
odstraněn] , trvale bytem Kuřim, [osobní údaj odstraněn] .
Dne 21. 3. 2014 zareagoval na zveřejněný záměr pan Roman Štěpánek, požádal o koupi předmětné
bytové jednotky a nabídl cenu ve výši 960.000,- Kč. Současně vyslovil souhlas se všemi podmínkami
převodu bytu uvedenými v záměru.
Žádné další připomínky k záměru podány nebyly.

Návrh na usnesení:
ZM s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 906/4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve II.
NP bytového domu č. p. 906 (ul. Jungmannova) postaveného na pozemku parc. č. 1701 vše v obci a
k. ú. Kuřim včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id.
685/5790 panu Romanu Štěpánkovi, trvale bytem Kuřim, [osobní údaj odstraněn] za cenu 960.000,Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem bytové jednotky včetně úhrady daně z nabytí
nemovitých věcí ponese kupující.
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)
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