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Zásadyě.08l 2007

Zásadyč).08l20a7
o prodejibytůa nebytovýchprostor
Ve vlastnictvíobce HrochůvTÝnec

cl. 1
Zá|r|adní ustanovení
1. Týo zásady upravují podmínky a postup obce FIrochův T;ýnecpři prodeji bytů nebo nebytov'ých
prostor jako prostorově vymezenéčástibudovy.
2. Vlastnictví bytů - spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k byům a
nebytovým prostorům jsou upraveny ziákonem č:,72lI994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění
pozdějšíchpředpisů,ze kÍeréhotýo zásady obce vycházejí.
3. o prodeji bytůa nebytových prostor a o qfši kupní ceny rozhoduje zastupitelstvo obce v souladu
se zákonem č. |2820a0 Sb., o obcích, (obecní ztizeni), ve znění pozdějšíchzměn a doplňků,podle
ustanovení$ 85, písm. a).
4. Záměr prodeje domů,bytůa nebýoých prostor musí být v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zÍizent),ve znění pozdějšíchzměn a doplňků, podle ustanovení $ 39' odst. 1,
vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřednídesce před projednanímprodeje bytů a nebyov'ých
prostor zastupitelstvem obce.

Čl.z
Společná ustanovení pro prodej bytů a nebytových prostor
1. Zastupitelstvo obce provede qýběr domů vhodných k odprodeji bytů a nebytových prostor tak,
aby byly splněny podmínky platných ziíkonůa těchto zásad. Tento ýběr schválí na svém zasedání,
2. Záměr prodeje domůje vždy před projedniínímv zasfupitelstr,uobce vysěše4 na úřednídesce
v souladu se zrákonem.
3. o prodeji domů a o ýši kupní ceny bytů a nebytových prostor vždy rozhoduje zastupitelstvo
obce.
4. otázky týkajÍci se vzájemných váahů spoluvlastníků společných črástídomu a vlastníků
jednotli1ých bytů nebo nebyto1ých prostoq zejménazajištěnísprávy, provozu a oprav společných
čiástí
domu, jsou upraveny ziíkonemč.72l|994 Sb., ve zněrupozdějšíchpředpisů.
5. Pravidla pro přispívání spoluvlastníkůdomu na ýdaje spojenése správou' údrŽboua opravami
spoleěných částídomu, popř. domu jako celku včetně označeniosoby pověřené správou domu správce - jsou nezbytnou součástíjiž samofurého
,prohlášenívlastníkď,, tj. obce Hrochův Týnec, a
bez těchto náležitostínemůžebýt prodej býů nebo neb1.toqýchprostor realizovén.
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čt.r
Nabídka a zásady prodeje
1 . Dnem zahájeníprodeje bytů obecní uřad zašle všem nájemníkůmbýů, určenýchk privatizaci
doporuěený dopis do vlastníchrukou s informacemi o všechpodmínkách prodeje.

2. Prodej nájemních bytůbude rozdělen na jednotlivá kola, jejichžtermíny a délku trvaní vyhlásí
obecníúřadna úřednídesce obce.
o První kolo - 6 měsíců.
Ve stanovenélhůtě ( 6 měsíců_ viz. zěk. 72lI994 sb. E 22) mohou o odkoupení byht
požádat stiívající nájemci bytu, kteří mají uzavřenou platnou nájemní smlouvu
k prodávanémubýu.
Kupní cena bude cena určenázastupitelstvemobce pro 1. kolo.
o

Druhé kolo - v souladu s ustanovením$22 odsL2 zdkona č.72/1994Sb.
Ve stanovenélhůtěmohou o odprodej zbývajicichbytů z prvního kola a bytůneobsazených
požádatvšichni ostatní zájemci trvale bydlící v Hrochově Týnce _ nejméně 5 let trvalý
pobyt.
Nabídková kupní cena bude cena určenázastupitelstvemobce pro 2. kolo.

o

Třetí kolo - neomezeně
Po ukončenídruhéhokola vyvěsí obecní úřad seznam zby|ých bytů. o jejich odkoupení
můŽepožádatkaždý zájemce.
Nabídková kupní cena bude cena urěená zastupitelstvemobce pro 3. kolo.
nabídkv danéobálkovou metodou.
Kupní cena bude cena nejvYšší

3. Podmínkou prodeje bytůpro všechna3 kola je, že zájemce nemá dluh vůčiobci Hrochův Týnec.
Čt.l
Kupní cena

Pravidlo pro tvorbu kupní ceny :
!
1. Kupní cena byu pro 1. kolo bude určenatakto:
o nejniŽšímožnácena pro prodej je vyhlášková cena určenásoudnímodhadcem
o při určenínabídkovékupní ceny se vychžuiz ceny obvyklé určenésoudnímodhadcem,která
tude vynásobenajedním z koeficientů0,6; 0,75 nebo 0,9 v závislosti na hodnotě nákladůna
opravrrbytu, který obec vynaložihanaopravu bytuzaposlední 3 roky
. k této ceně zaplatí kupující náklady na soudní odhad nemovitosti, prohlášenívlastníka a
.

sepsánísmlouvy
dále bude k tétoceně připočitěna cena částipozemku patřícík jednotlivým nemovitostem v
poměru v jakém jsou plochy jednotlivých bytů.(V tomto poměru budou jednotliví kupující
zapsánijako majitelédanéhopozemku). Hodnota 1 ď tohoto pozemku je 40 Kč.

2. Kupní cena býu pro 2. a 3. kolo bude určenatakto:
.

při určenínabídkovékupní ceny Se vycházizceny tržníurčenésoudnímodhadcem
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k této cené zap|atí kupující náklady na soudní odhad nemovitosti, prohlašení vlastníka a
sepsrínísmlouvy
dále bude k tétoceně připoěítána cena částipozemku patřícík jednotlivým nemovitostem v
poměru v jakémjsou plochy jednotlivých bytů.(V tomto poměru budou jednotliví kupující
zapsáni jako majitelédanéhopozemku). Hodnota 1 m2 tohoto pozemku je 40 Kč.

čt.s
Způsob platby
1 . Pokud bude byt zap|acenv plnévýši do 30ti dnůod podpisu kupní smlouvy' bude kupní cena
sníženao 5 oÁ.

2. Platba na splátky : l.splátka - minimálně 50 % kupní ceny do 30ti dnů od podpisu kupní
smlouvy
2. sp|átka - do 1 roku od podpisu kupní smlouvy zbývajicí ěástka kupní
ceny

a
J.

Až po zap|aceni celé kupní ceny bude kupní smlouva předána katastrálnímu úřadu ke vkladu
vlastnickéhopráva novéhomajitele k bytr' do katastru nemovitostí.obec je garantemprovedení
vkladu a bude hradit i příslušnésprávní poplatky související svkladem vlastiického a
předkupního próva do katastru nemovitostí.

4. Úhrada kupní ceny v plné ýši je odkládací podmínkau účinnostikupní smlouvy dle ustanovení
s36 občZ. Pro tento případ bude mezi proůivajícím a kupujícímsjedruina smluvní pokuta
odpovídajícínókladům spojeným s přípravou a uzavřením kupní smlouvy.

Čt.o
Dalšípodmínky prodeje
1. Vpřípadě uvolnění bytu, ktery je určen kprodeji (úmrtí,aj.) bude tento byt zahrnut do
druhéhokola.
2. Po dobu 5 let bude sjednáno předkupní právo jakl próvo věcné dle $602 a násl. občZ ve
prospěch obce Hrochův Týnec, a to za lalpní cenu Stanovenou kupní smlouvou
s přihlédnutímk opotřebeníbytu, nebo kjeho případnému zhodnocenť.Totopróvo se sjedná
i pro případ jiného zcizení nežprodejem, lcromě bezúplatnéhopřevodu na příbuzné v řadě
přímé,Sourozencenebo manžela.
3. odkoupením bytu se nový vlastník stává i spoluvlastrríkempozemků zastavěných bytovým
domem a společných ěástí domu, které budou přesně specifikovány v kupní smlouvě.
Spoluvlastnický podíl se řídí podílem podlahové plochy danéhobytu k podlahové ploše
všechbytů.r,domě.
Podle tohoto podílu se bude řídit i právo vlastníka bytu roáodovat o věcech
|ýkajícíchse
správy domu.
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Čl.l
Závérečnáustanovení
1 . Pro období od uzavření kupní smlouvy do dne podání návrhu navHadvlastnického práva

do KN bude nadrílev platnosti dosavadní najemní smlouva na předměbrý byt a ode dnem
ntásledujícímpo dni pod.ínínáwhu na vklad zan|ká povinnost nájemce hradit nájemné ve
prospěch obce Hrochův Týnec.

2. obec lIrochův Týnec si vyhrazuje právo prodej bytovéjednotky zrušit bez udiínídůvodu.

Tato pravidla byla projednána a schválena usnesenímZastupitelstva obce Hrochův Týnec č.
005n007 ze dne t1.7.2007a účinnostinabyvajídnem schviílení.
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