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 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 30.09.2014
Manželé Chorváthovi – žádost o koupi bytu - záměr
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Znalecký posudek

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - Referentka odboru majetkoprávního
Mgr. Petr Kavka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Dne 25. 8. 2014 požádali o odkoupení bytové jednotky č. 900/10 manželé Pavel a Iva Chorváthovi,
trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , Kuřim. Manželé Chorváthovi mají s městem Kuřim k této
bytové jednotce uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou ze dne 15. 6. 1998. Jedná se bytovou
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jednotku 2+1 s příslušenstvím - předsíň, koupelna, WC, sklep o velikosti 75,70 m , umístěnou v
podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900 a 901 postaveného na pozemku parc. č. 1806 v ul. Na
Královkách, vše v obci a k. ú. Kuřim.
Bytové jednotky č. 898/10, 898/11, 899/10, 899/11, 900/10, 900/11, 901/10 a 901/11 v ul. Na
Královkách byly postaveny s přispěním státní dotace a zástavní právo na nich vázlo po dobu 20 let.
Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na stavbu „8 b.j. půdní
vestavbou na domech č. p. 898, 899, 900 a 901 v Kuřimi v ul. Na Královkách“ se zkrátila vázací doba
plnění podmínek programu na 10 let. Tento dodatek č. 1 byl schválen na jednání Zastupitelstva města
Kuřimi dne 17. 6. 2014 pod číslem usnesení 1072/2014.
Dne 9. 9. 2014 požádalo město Kuřim o výmaz zástavního práva u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov.
Mezitím město Kuřim informovalo všech osm nájemců bytových jednotek č. 898/10, 898/11, 899/10,
899/11, 900/10, 900/11, 901/10 a 901/11 o možnosti odkoupit byty do osobního vlastnictví. Dosud
pouze manželé Chorváthovi požádali o koupi bytu.
Žadatelé nechali na svůj náklad vyhotovit panem Ing. Janem Zámečníkem, Brno znalecký posudek.
Znalec stanovil tržní cenu bytu obsazeného nájemcem se smlouvou na dobu neurčitou na 1.330.000
Kč. Jde o 70% tržní hodnoty neobsazeného bytu. Bez omezení nájemní smlouvou by odhadní cena
činila 1.900.000,- Kč. V tržní ceně je však započítáno i vnitřní vybavení bytu pořízené a hrazené
nájemcem (kuchyňská linka, zařizovací předměty, obklady, dlažby, interiérové dveře). Manž.
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Chorváthovi ve svém přípise žádají, zda by mohly být úpravy bytu zohledněny alespoň nějakou slevou
ve výsledné ceně. Výši slevy však konkrétně nevyčíslili. K žádosti doložili pouze fakturu ze dne 22. 10.
2010 za kuchyňskou linku ve výši 131.010,- Kč. K ostatním investicím do bytu nemohou doklady
doložit, neboť si je neuchovali. OMP uděloval dne 11. 5. 2004 souhlas ke stavebním úpravám, jejichž
předmětem byla výměna dlažby a obkladů v bytě. Podmínkou bylo provedení těchto úprav na náklady
nájemce a v případě opuštění bytu uvedení bytu do původního stavu nebo ponechání upraveného
stavu bez nároků na úhradu vložených nákladů.
V letošním roce byl panu Romanu Štěpánkovi prodán byt za 80 % tržní ceny s tím, že kupující uhradil i
daň z nabytí nemovitých věcí. OMP navrhuje stejný princip zachovat i v tomto případě. Kupující by
tedy zaplatili 1.520.000 Kč + 60.800 Kč (daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % z kupní ceny).
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr na
prodej nemovitého majetku.

Návrh na usnesení:
ZM s c h v a l u j e záměr na prodej bytové jednotky č. 900/10, o velikosti 2+1 s příslušenstvím,
umístěné v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, postaveného na
pozemku p. č. 1806 vše v obci a k. ú. Kuřim, obsazené nájemcem za cenu 1.520.000 Kč manželům
Pavlu a Ivě Chorváthovým, oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , Kuřim.
Podmínky převodu:
a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města částku odpovídající dani z nabytí
nemovitých věcí,
c) kupující uhradí správní poplatky.
Termín plnění: 15. 10. 2014 (OMP)
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