
Město Příbram Pro 'ednání ZM
Městská realitní kancelář dne 24.5.2021

Název bodu jednání:
Žádosti některých nájemců o převod nástavbových bytů v Příbrami VII čp, 301—305, 306—309 do
osobního vlastnictví.

Předkládá: Rada města

Zpracovala: lng. Sýkorová Pavla, vedoucí MěRK

Projednáno: v RM dne:3.5.2021

usně,: R.usn.č.423/2021 , R.usn.č. 424/2021,R.usn.č. 425/2021,
R.usn.č.426/2021

Text usnesení RM:

R.usn.č.423/2021
Rada bere na vědomí

1) žádosti některých nájemců nástavbových bytů v budovách čp. 301 - 305 a čp. 306 — 309
v Příbrami VII, o odkup nástavbových bytů do osobního vlastnictví, které tvoří přílohu č. 1
důvodové zprávy,

2) skutečnost, že město Příbram již vůči nájemcům nástavbových bytů v Příbrami VII/301 —
305 a v Příbrami VII/306 - 309 v minulosti učinilo příslib prodeje tím, že ZM () prodeji
rozhodlo usnesením ZM č. 1085/2009/ZM, a to za tehdy definovaných podmínek, na
základě „Zásad č. 2/2007 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města
Příbram".

R_usn.č,424/2021
Rada doporučuje ZM

schválit:

1) revokaci usnesení ZM ze dne 274_2009, usn.č,1085/2009/ZM,

2) revokaci usnesení ZM ze dne 17.12.2007, usn.č.538/2007IZM,

3) revokaci usnesení ZM ze dne 27.4.2009, usn.č.1115/2009/ZM.

R.usn.č,425/2021
Rada nedoporučuje ZM

schválit odprodej nástavbových bytů včetně přináležejlcích (ke každé jednotce)
spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemcích oprávněným nájemcům
nástavbových bytů v Příbrami VII, čp. 301 - 309.

R.usn.č.426/2021

Rada u k | á d á
OWzařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 24.5.2021.

Napsala: Ing. Sýkorová Pavla, vedoucí MéRK

Návrhy na usnesení:

ZM !. bere na vědomí

1) žádosti některých nájemců nástavbových bytů v budovách čp. 301-305 a č.p. 306-309

v Příbrami VII, o odkup nástavbových bytů do osobního vlastnictví, které tvoří přílohu č. 1

důvodové zprávy.



2) skutečnost, že město Příbram jíž vůči nájemcům nástavbových bytů v Příbrami V"! 301 — 305
a v Příbrami VIII306—309 v minulosti učinilo příslib prodeje tím, že ZM o prodeji rozhodlo
usnesením ZM č. 1085/2009/ZM, a to za tehdy definovaných podmínek, na základě „Zásad č.
2/2007 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Příbram".

II. schvaluje - neschvaluje

1) revokaci usnesení ZM ze dne 27,4.2009, usn,č.1085/2009/ZM,
1) revokaci usnesení ZM ze dne 17.12.2007, usn.č.538/2007/ZM,
2) revokaci usnesení ZM ze dne 27.4.2009, usn.č.1115/2009/ZM.

III. schvaluje -neschva|uje

Odprodej nástavbových bytů včetně přináležejících (ke každé jednotce) spoluvlastnických
podílů na společných částech domů a pozemcích oprávněným nájemcům nástavbových bytů
v Příbrami VH , č.p. 301-309, což jsou pro tento úče! nájemci, kteří uzavřeli nájemní smlouvy na
bytydoa současně nájemci, kteří podali žádost o odkup bytů (viz příloha č.
1 důvodové zprávy), za cenu...................,-Kč, což je cena tržní, za podmínky bezdlužnosti
těchto nájemců vůči Městu Příbram ke dni uzavření kupní smlouvy Garance výše kupní ceny
po dobu.....„....„....pro nájemce-kupující. Tato lhůta běží ode dne přijetí usnesení ZM do dne
případného uzavření kupní smlouvy.

Důvodová zpráva:

MéRK předložila RM žádosti některých nájemců nástavbových bytů v budovách čp. 301—305 a č.p.
306-309, v Příbrami VII, o odkup bytů do osobního vlastnictví.

|. Přehled godaných žádosti náiemcú o odkup nástavbových buů

Konkrétní žádostí nájemců nástavbových bytů jsou uvedeny v gříloze č. 1 (A-Dl důvodové zgrávz.

Žádost podali někteří současní ná'emci nástavbovy'ch bytů k dni 'ednání RM — 11 žadatelů k 'ednání
ZM se počet žadatelů zvýšil o 1-ho žadatele t'. celkem 12 žadatelů godalo žádost:

16.11.2020

302 16.11.2020



Il. Privatizace iednotek v budovách č.9. 301-309 v Příbrami VII

Pilířem pro privatizaci bytového fondu města bylo přijetí zákona č. 72/1994 Sb., zákon o
vlastnictví bytů, kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům (nahrazen zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinnost od
1.1.2014).

A. Historický přehled přijatých usneseni RM a ZM týkajících se privatizace objektů
v Příbrami VII čp. 301-305 a čp. 306-309:

1.
Usnesením RM č. 88/98 ze dne 11.2.1998 byl vymezen přehled objektů, ve kterých měl být prodej bytů
vyloučen — viz Qří/oha č. 2 důvodové zgrávz.
Pod bodem ad 1) byly z prodeje bytů vyloučeny obytné domy, ve kterých byly umístěny nebytové
prostory, m. j. domy č.p. 301-309.

2.
RM dne 26.1.2009 přijala usnesení č. 64/2009/RM, kterým doporučila ZM schválit návrh na další
privatizaci bytového fondu v Příbrami dle předloženého návrhu. Jednalo se o prodej m.j. bytových
jednotek v Příbrami VII — 301-309 s výjimkou nástavbových bytů. Usnesení RM č. 64/2009 — viz Qříloha
č. 3 důvodové zgrávz.

ZM dne 9.3.2009 projednalo návrh RM č. 64/2009 na další privatizaci bytového fondu v Příbrami a
usnesením č. 1008/2009/ZM byl schválen m.j. převod bytů do osobního vlastnictví v Příbrami VII, ul.
Politických vězňů čp. 301, nám. 17. listopadu č.p. 302-304, ul. Osvobození čp. 305—309 — viz Qří/oha č.
4 důvodové zgrávz.

3.
RM dne 30.3.2009 přijala usnesení č. 275/2009/RM a doporučila ZM schválit prodej a cenu bytů
oprávněným nájemníkům bytů v budovách čp. 301 ,302-304 a 305 a prodej a cenu bytů v budovách čp.
306-309, v Příbrami VII a vyvěsit záměr prodeje bytů na úřední desku MěÚ Příbram. Usnesení č.
275/2009/RM - viz Qří/oha č.5 důvodové zgrávy. Seznam oprávněných nájemců tvořil přílohu materiálu
pro jednání RM dne 30.3.2009.

MěRK si vyžádala (3/2009) stanoviska někoíika nezávislých právních kanceláří k možnému prodeji
dotovaných (nástavbových) bytových jednotek vč.p. 301-309 v Příbrami VII, m.j. i v nástavbových
bytových jednotek vybudovaných z dotace vjiných budovách (Dlouhá a Milínská ul.) a případnému
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s oprávněnými nájemci dotovaných bytů.
Současně MěRK požádala (4/2009) MMR (poskytovatele dotace) o stanovisko k uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí k bytům v nástavbách.
Právní odbor města ve spolupráci s advokátní kanceláří Ferenc a spol. následné zpracoval návrh
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej bytových jednotek vybudovaných z dotace s oprávněnými
nájemci v nástavbách. Materiál byl předložen na RM.
RM dne 6.4.2009 usnesením č. 324/2009 vzala na vědomí stanoviska nezávislých právních kanceláří
k možnému prodeji bytových jednotek postavených z dotace a návrh smlouvy o smlouvě budoucí a
doporučila ZM schválit návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej dotovaných bytů. Usnesení
RM č. 324/2009 — viz Qříloha č. 6 důvodové zgrávy. RM současně nedoporučila ZM schválit prodej
bytových jednotek vyhrazených v bytovém fondu města pro veřejně prospěšné zaměstnance (usn. č.
325/2009/2009/RM.

ZM dne 27.4.2009 projednalo návrh RM ze dne 30.3.2009 (usnesení 275/2009/RM) a návrh RM ze dne
6.4.2009 (usnesení 324/2009/RM) a přijalo m.j. následující usnesení:

3) Usnesení &. 1085/2009/ZM, kterým byl schválen prodej a cena bytů ve výši 1200,—Kč/m2
oprávněným nájemníkům bytů v Příbrami VII, ul. Politických vězňů č.p. 301, dále nám.
17.|ístopadu č.p. 302—304 3 třída Osvobození č.p. 306-309. Usnesení č, 1085/2009 ZM —_viz
_Qří/oha č. 7 této důvodové zgrávz. Seznam oprávněných nájemců tvořil přílohu č. 2 materiálu
předkládaného na jednání zastupitelstva dne 27.4.2009— viz Qří/oha č. 8 této důvodové zgrávz.



Předmětná příloha č. 2 obsahovala seznam nájemců nedotovaných bytů v jednotlivých
budovách s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a seznam nájemců dotovaných bytů (v
nástavbách) v jednotlivých budovách. Seznam obsahoval též informace o nájemcích, kterým
byl byt pronajat jako veřejné prospěšným zaměstnancům, kterým byí prodej dle usneseni ZM
č.1082/2009/ZM neschválen — viz Qří/oha č. 7 důvodové zgrávz.

b) MMMkterým byl schválen návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
prodej bytových jednotek vybudovaných prostřednictvím ňnančních prostředků poskytnutých na
základě smluv o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu s oprávněnými nájemci.2ng
7důvodové zgrávz.

Poznámka: kategorie bytů pro veřejně prospěšné zaměstnance byla zrušena přijetím vnitřní směrnice
č. 1/2015 — pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram (schválena usn. RM 6.
836/2015/RM dne 1.9.2015).

B. Omezení vlastnického práva : důvodu čerpání dotace na výstavbu nástavbových bytů

Město Příbram čerpalo dotace z Programů podpory výstavby nájemních bytů a technické
infrastruktury pro rok 1999 a 2000 a to na výstavbu nástavbových bytů v domech čp. 301-309.
K zajištění dodržování podminek poskytnutých dotací byly uzavřeny zástavní smlouvy s následným
vkladem do katastru nemovitostí na dobu 20 let od právní moci koiaudace nástavbových bytů
vjednotlivých budovách. Zástavní smlouvy byly vztaženy kcelým objektům. přičemž dotace byla
poskytnuta pouze na půdní vestavby. Na domech č.p. 301—305 v Příbrami VII vázlo zástavní právo
smluvní k zajištění pohledávky ve výši 4755000; Kč, smlouva ze dne 26.10.2000, právní účinky vkladu
nastaly dne 30.10.2000 ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, Staré
město, 1100 Praha 1, č.j. Z — 301657/2000—211 a Z-8767/2007-211, smlouva V2 4546/2000. Čerpaná
dotace ve výši 4.755.000.— Kč.
Na domech č.p. 306-309 v Příbrami VII vázlo zástavní právo smluvní kzajišténí pohledávky ve výši
4.800.000,— Kč, smlouva ze dne 18. 4 .2001. právní účinky vkladu nastaly dne 20.4.2001 ve prospěch
Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, Staré město. 110 OOPraha 1, smlouva V —
1725/2001-211.Čerpaná dotace ve výši 4.800.000,- Kč.

Předpokladem privatizace bytů v budovách č.p. 301-309 nedotovaných bytů (pod nástavbami)
bylo vymezení jednotek dle prohlášení vlastníka a „zúžení“ zástavního práva ve prospěch věřitele -
MMR (dosud váznoucího na celých budovách) pouze na dotované — nástavbové byty.

Jednotky v budově čp. 301-305 byly vymezeny Prohlášením vlastníka budovy o vymezení
jednotek (zák. č. 72/1994 Sb.) ze dne 5.2.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 5.2.2010 (V»
558/2010-211). Jednotky v budově čp. 306—309 byly vymezeny Prohlášením vlastníka budovy o
vymezení jednotek (zák. č. 72/1994 Sb.) ze dne 5.2.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 5.2.2010
(V—559/2010-21 1 ).

Po vymezení jednotek prohlášením vlastníka (viz výše), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
vyslovilo souhlas k částečnému výmazu zástavy a byl podán návrh na výmaz zástavy u tzv.
nedotovaných bytů (tj, u bytů pod nástavbami), přičemž zástava na dotované byty (nástavby) nadále
zůstala v platnosti.

K vlastní privatizaci bytových jednotek v předmětných domech bylo přistoupeno v r. 2010, vyjma
bytů v nástavbách, a to zdůvodů čerpaných dotací na výstavbu nástavbových bytů a váznoucího
zástavního práva. S náiemci nástavbovy'ch bytů však nebyly uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucich
kugních — viz výše.

Po uplynutí „vázací doby“ došlo k výmazu dosud evidovaných omezení vlastnických práv na
příslušných LV vKN. Výmaz zástavního práva váznoucího na nástavbových (dotovaných) bytech
v budově čp. 301-305, jenž bylo zapsáno na LV č. 13672 pro k.ú. Březové Hory, obec 3 okres Příbram,
byl učiněn v katastru nemovitostí na návrh věřitele MMR pod č.j. V 8110/2020 ze dne 2.10.2020, řízení
byio ukončeno 14.11.2020. Výmaz zástavního práva váznoucího na nástavbových (dotovaných) bytech
v budově čp. 306—309, jenž bylo zapsáno na LV č. 13669 pro k ú. Březové Hory, obec a okres Příbram,



byl učiněn v katastru nemovitostí na návrh věřitele MMR pod č.j. V-393/2021 — 211. řízení ukončeno
15.1.2021.

III. Současný stav - gřehled o náiemcích bytů, bytech, výměrách bytů a náiemném
v gředmětných budovách.

Město Příbram je v současné době výlučným vlastníkem níže uvedených jednotek vč, příslušných
spoluvlastnických podílů na příslušné budově a pozemku:

1) Budova ČQ. 301-305: 17 bytů 1 nebytová 'ednotka:

— 301/4, 301 IS — by1y pod nástavbou

— 301/9,1O — nástavbové byty
- 302/13,14,15 — nástavbové byty
- 303/9,10,11 — nástavbové byty
- 304/9,10,11 — nástavbové byty
— 305/13,14,15,16 — nástavbové byty

- 305/101 — neby10vá jednotka — pronájem Česká pošta

Bytové jednotky a nebytové jednotka vč. příslušných spol. podílů (výše uvedené) na budově a

pozemku jsou zapsány na LV č. 13672 pro k.ú Březové Hory, obec a okres Příbram. Budova

čp. 301-305 na pozemku st, 1214 a pozemek st, 1214 jsou zapsány na LV č. 13671 pro k.ú.

Březové Hory, obec 3 okres Příbram u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram.

2) Budova čg. 306-309: 15 bytů 1 nebytové 'ednotka:
— 306/13,14,15,16 — nástavbové byty
- 307/10,11,12,13 — nástavbové byty
- 308/10,11,12,13 — nástavbové byty
- 309/8,9,10 — nástavbové byty

— 307/103 — nebytová jednotka — pronájem Eldor ||, spol. sro.

Bytové jednotky a nebytová jednotka vč. příslušných spol. podílů (výše uvedené) na budově a
pozemku jsou zapsány na LV č. 13669 pro k.ú Březové Hory. obec a okres Příbram. Budova
čp. 306-309 na pozemku st. 1216 a pozemek st. 1216 jsou zapsány na LV č. 13668 pro k.ú.
Březové Hory, obec 3 okres Příbram u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram.

Podrobná specifikace nástavbových bytů je uvedena v Qr'í/oze č.9 důvodové zgrávz.

V rámci privatizace nedotovaných bytů v předmětných budovách nedošlo k prodeji všech bytů určených
k prodeji pod nástavbami. Dle výše uvedených usnesení byly v r. 2010 privatizovány - prodány bytové
jednotky do vlastnictví nájemcům, kteří bydleli pod nástavbami, vyjma 2 bytů, kdy nájemníci nabídku
k odkupu bytů obdrželi, ale nevyužili. či dlužili.

Přehled o současných nájemcfch bytů god nástavbami je uveden v tabulce č. 3 - viz Qříloha č. 10
důvodové : ráv ,
Přehled o současných nájemcích bytů v nástavbách je uveden v tabulce č. 1 a č, 2 — viz gr'iloha č, 10
důvodové z ráv .
Z přehledu (tab. č. 1 a tab, č. 2) je patrné, že ne všichni nájemci, kteří podali žádost o odkoupení bytu,
patřili mezi tzv. oprávněné nájemce specifikované v Seznamu oprávněných nájemců. jenž tvořil přílohu
č. 2 materiálu předkládaného na jednání zastupitelstva dne 27.4.2009 — viz Qří/oha č. 8 této důvodové

zgrávz.

Město Příbram pravidelné přispívá do fondu oprav (FO) v jednotlivých společenstvích vlastníků (SVJ),
Současná platba do FC činí 18_- Kč/m2 piochy bytu.



IV. Informace o tržní ceně/m2 prodávaných bytů

2 přehledu výměr nástavbových bytů (víz tabulky č. 1 a č. 2 - příloha č. 10 důvodové zprávy) je
zřejmé, že jsou v předmětných budovách nejvíce zastoupeny byty s výměrou 30 — 40 m2, tj. 15 bytů,
s výměrou 51 -—60 m2 tj. 10 bytů, s výměrou 41 — 50 m2 tj. 2 byty, s výměrou 61—70 m 2 a více, tj. 1 byt.

Pro potřeby rozhodování RM/ZM o ceně bytů v případném převodu nástavbových bytů do vlastnictví
nájemců nástavbových bytů, v budovách č.p. 301-309, v Příbrami Vll, MěRK zadala zpracování
znaleckých posudků k typovým bytům s největším počtem zastoupení, s cílem zjištění tržní ceny — víz
„výpisy" ze znaleckých posudků — gříloha č. 17 (A B) důvodové zgrávz.
Ze znaleckých gosudků vyglynula cena za užitnou glochu bytu cca 30.000,-Kčlm2. Tato cena byla
gonížena o 10 %.

MěRK oslovila též 5 renomovaných realitních kanceláří, zabývajících se zprostředkováním
pronájmů a prodejem nemovitostí na trhu s nemovitostmi, se sídlem v Příbrami, sžádostí o vydání
písemného stanoviska k ceně obvyklé za 1 m2 při prodeji bytů v dané lokalitě - Příbram VII.
Prodej bytů je ovlivněn polohou bytu v budově (přízemí, patro, podkroví), prodejní cenu bytu ovlivňuje
dále stavebné—technický stav bytu (po rekonstrukci, bez rekonstrukce), velikost bytu (čím menší byt —
vyšší cena), stav zařizovacích předmětů pevně spojených se zdmi, stavebně technický stav budovy jako
celku (výtah, zateplení aj.), poloha samotné budovy (blízkost školy, zdravotnického zařízení, blízkost
dopravní infrastruktury aj.).
Z oslovených kanceláří písemně odpověděly pouze 2.
Z obdržených písemných stanovisek -— viz Qřlloha č. 12 (A BZ důvodové zgrávz vzávislosti na výše
popsaná kritéria, vyplývá, že se tržní cena (u bytů 1+1, 2+1) pohybuje Qrúměrně cca 40.000,-Kčlm2.

V případě prodeje bytů v nástavbách by se nájemcům převádéfy bytové jednotky včetně příslušného
spoiuvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku.

Záměr prodeje nástavbových bytových jednotek do vlastnictví nájemců byl vyvěšen: 15.4.2021, sejmuto
z úřední desky 3.5.2021.

Materiál byl předložen k jednání Komise pro realizaci majetku města Příbram na den 19.4.2021 s návrhy
variant řešenl. Komise nepřijala žádné usnesení — viz Qříloha č. 13 důvodové zgrávz.

Přílohy důvodové zprávy:

1 — žádosti o odkoupení nástavbových bytů (A, B, C. D,E)
2 — usnesení RM č. 88/98 ze dne 11.2.1998
3 — usneseni RM č. 64/2009/RM ze dne 26.1.2009
4 - usnesení ZM č. 1008/2009/ZM ze dne 9.3.2009
5 —— usnesení RM č.275/2009/RM ze dne 30.3.2009
6 — usnesení RM č. 324/2009/RM ze dne 6.4.2009
7 — usnesení ZM č. 1085/2009/ZM + usnesení ZM č. 1082/2009/ZM + usnesení č. 1115/2009/ZM ze

dne 27.4.2009
8 — seznam oprávněných nájemců - příloha předkládaného materiálu najednání ZM dne 27.4.2009
9- speciňkace nástavbových bytů v č.p. 301—305 a č.p. 306-309
10- přehled o nájemcich, bytech, nájemném — tab. (5. 1, tab. č. 2, tab. (5. 3
11 — „výpisy ze znaleckých posudků (A,B)
12- stanoviska realitních kanceláří k ceně obvyklé (A, B).
13 — „výpis“ ze zápisu jednání KRMM k bodu č. 15
14 — usnesení ZM č.538/2007/ZM ze dne 17.12.2007 — schválení zásad č. 2/2007 o prodeji bytů a

nebytových prostor ve vlastnictví města Příbram.
15 — zásady č. 2/2007 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Příbram.
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Žádost o převod bytů z majetku města do osobního vlastnictví stávajících nájemníků

Žádáme Vás tímto o převod bytovýchjednotck do osobního vlastnictví stávajících
nájemníků,
Jakožto d1ouhodobí nájemníci výše uvedených bytových jednotek máme zájem najcjich
dalším užívání a také na údržbě a opravách bytů 1 domu,

' V r. 2000 byla provedena vestavba — bytové jednotky označené č. 301/9, 301/10.
302/13. 302/14, 302/15. 303/9, 303/10, 303/1 ], 304/9. 304/10, 304/1 1, 305/13. 305/14.
305/15, 305/16 byly vestavěny a zkolaudovány na základě kolaudačního rozhodnutí č.
SU/2192/2000/KU ze dne 27.772000. Jedná se 0 katastrální území Březové Hory_ LV
13671, budovy Č.p. 301, 302, 303, 304 a 305 stojí na p.č. SI. 1214.

Uvědomujeme si, Že prostředky města určené na opravy a modernizaci bytového
fondu jsou za současné hospodářské siluace omezené a proto bychom rádi byly odkoupili a
převzali lak sami odpovědnost zajejich údržbu.

Žádáme Vás () laskavé sdělení Vašeho stanoviska k naší Žádosti

Děkujeme a jsme s pozdravem

1
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Věc: Žádost o odprodej bytové jednotky ve vlastnictví města Příbram

Vážení,

od roku 2012 nepřetržitě jsem nájemcem bytové jednotky č. 303/11 —byt, nacházející se v budově č.p.

301, 302, 303, 304, 305 — bytový dům v Příbrami VH, stavbě stojící na pozemku p.č. st. 1214 zastavěná

plocha a nádvoří v k.ú. Březové Hory.

Tuto bytovou jednotku užívám osobně, kdy po celou dobu nájmu řádně a včas hradím veškeré platby

s užíváním dané jednotky spojené.

V současné době jsem nabyl povědomí, že na předmětné jednotce, resp. na budově, v níž se jednotka

nachází, již nevázne žádné omezení, které by bránilo (jak tomu bylo v minulosti) převodu danéjednotky

ze současného vlastníka města Příbram na osobu třetí.

Vzhledem k té skutečností, že danou bytovou jednotku mám v užíváníjiž devátým rokem — tatoje tak

fakticky mým domovem, dovolujl si tímto požádat město Příbram, jakožto současného vlastníka

předmětné bytové jednotky o její odprodej do mého vlastnlmí.

Jsem si vědom skutečnosti, že obdobné žádosti podali, či hodlají podat i ostatní nájemníci bytových

jednotek ve vlastnictví města Příbram v předmětné budově, kdy na tomto postupu opakovaně

vyjadřuje svůj zájem i Společenstvívlastníků jednotek v daném domě.

Jsem si též vědom, že proces prodeje majetku náležejícího městu Příbram (samosprávnému celku) má

svá závazná pravidla a že takový postup (odprodej nemovitosti) neni výslovným způsobem nárokový.

Zároveň však věřím, že město Příbram bude vůči všem svým občanům postupovat ve shodných

případech shodným způsobem, pokud tedy v minulosti došlo k odprodeji bvn'z vdané lokalitě (nám.

17. listopadu), nebo například vnedávné době v lokalitě ul. Dlouhá, mohio by město postupovat i

v případě shora specifnkova né nemovitosti obdobným způsobem.

Předem tak děkuji za projednání mé žádosti a věřím v její kladné vyřízení.

S pozdravem
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Žádost o převod bylů z majetku města do osobního vlastnictví stávajících nájemníků

Žádáme Vás tímlo () převod bytových jednotek do osobního vlastnicíví stávajících
nájemníků
Jakožto dlouhodobi nájemníci výše uvedených bytovýchjednotek máme zájem na jejich
dalším užívání a také na údržbě a opravách bytů 1 domu

_, V r. 2000 byla provedena vestavba — bytové jednotky označené č. 306/13, 306/14,
306/15, 306/16, 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 308/10, 308/11, 308/12, 308/13,309/8,
309/9, 309/1 10 byly vestavěny a zkolaudovány na základě ko1audačniho rozhodnutí v roce
2000 Jedná se 0 katastrální území Březové Hory, LV 13856, budovy č.p. 306, 307, 308, 309
stojí na pč, st 1216

Uvědomujeme si, že prostředky města určené na opravy a modernizaci bytového
fondu jsou za současné hospodářské situace omezené a proto bychom rádi byty odkoupili a
převzali tak sami odpovědnost zajejich údržbu

Žádáme Vás o laskavé sdělení Vašeho stanoviska k naší žádosti

Děkujeme ajsme s pozdravem

'

,'7
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Žádost o převod bytů z majetku města do osobního vlastnictví stávajících nájemníků

Žádáme Vás tímto () převod bytových jednotek do osobního vlastnictví stávajících
nájemníků.
Jakožto dlouhodobí nájemníci výše uvedených bytových jednotek máme zájem na jejich
dalším užívání a také na údržbě a opravách bytů i domu.

-' V r. 2000 byla provedena vestavba — bylovéjednotky označené č. 306/13, 306/14,
306/15. 306/16. 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 308/10, 308/11. 308/12, 308/13, 309/8,
309/9, 309/10 byly vestavěny a zkolaudovány na základě kolaudačního rozhodnutí y roce
2000. Jedná se 0 katastrální území Březové Hory. LV 13856, budovy č.p. 306, 307, 308, 309
stojí na p.č. st. 1216.

Uvědomujeme si, že prostředky města určené na opravy a modemimci bytového
fondu jsou za současné hospodářské situace omezené a proto bychom rádi byly ndkoupili a
převzali lak sami odpovědnost za jejich údržbu.

Žádáme Vás o laskavé sdělení Vašeho stanoviska k naší Žádosti

Děkujeme & jsme s pozdravem

L/



Město Příbram

k rukám starosty města

Mgr. Jana Konvalinky

Tyršova 108

261 01 Příbram!

V Příbrami dne 27.04.2021

Vážený pane starosto,

dovoluji se na Vás obrátit s žádostí o odkup bytu č. 9 umístěný v 6. patře domu č.p. 303, Příbram VIl.
Od 29.8.2001 jsem nájemníkem tohoto bytu, řádně platím nájem, a rád bych si byt odkoupil do svého
vlastnictví. Pro upřesnění, bydlím zde 20 let, a kvůli dotačním podmínkám mi byt nebyl nabídnut
!( odprodeji, zatímco ostatním nájemníkům, přestože bydleli v bytech třeba i mnohem kratší dobu, toto
nabídnuto bylo. Proto Vás prosím o odprodej bytu za cenu, která by zohledňovala tuto situaci, kdynám nebyly byty nabídnuty !: odprodeji v rámci masivního prodeje bytů, a dále třeba i s ohledem na
to, že za celou dobu nebyly do bytu vloženy pronajímatelem žádné investice, kromě výměny oken.

Prosím Vás tedy tímto o projednání v radě města a zastupitelstvu města a o schválení mé žádosti.

Vám

;“



_f .“" '

Priloha 1,4L
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U 5 n e s e n i

a jednání Hěstaké rady Příbram, Lonaného dne 11.2.1993
„J 13,00 hodin na Hěstzkém úřadě ' Příbanmi

1/ Zahájení, ověřouatelé '

2/ Flag.nm včetně návíhů amen & duplňLů

_ 1/ Zahájení, ověřovatelé
2/ Proglam včetně návrhů změn & dopJňLů

(; 3/ I.".fcnmacé
:/ HunLaula ááyiáu & uinčsční L minulé .gd!

;? &! Interpelace
% 5/ OLQšhiZHČUŽ změna — OHRE

*
*

7; Náv.h Ha Ongniaaůní změnu — ASR
3/ Změna platového sLupně vedoucího OHRH
9/ ZhjiŠLění yLUVÚdU "azylavéhu dúmu"
JG/ Gdauuhlasení iŠmĚlh xřízeni inteinetové =L.áni: mšata Pb]1/ Návrh plaginmu 23. MZ Fb dne 38.2.1993 nó 15,CD huá.

v buóově Čp. 105, Příluóln I _12/ NáVLh na zřízení Rady galerie
]3/ Návrh „a aahválení pnvěřeni ghlelísty L uzavílání :mlqvo zépůjůaé eaponátů určených L »yaLáv=hí Hubu Lumíahímu

ynůůčjj pří výatavě
14/ áádaat o DiVObGZůHÍ ad placení měsíčních yoglaLLů \ HŠ;. důvodu r.1'.z"»„ýcí. „z;jmó '
15/ Zádosh ícdikčlkl 18. MS v Příbxami o dúfihnnúůvéní

0,5 Úvaaku ušiLelL;
JC/ Návzh na schválení prclčňluóní výšanj Města Příbram\ »: Tídhí
17/ Inventarizace majetku a závazků města ve syrávě měáLd Fb,; jchu Lúřímmnf & jím iízanjch urganjaagí k 31.10.1937;S/ :;;„1. „„ „iijctj :_..;a-.',.„d.;b.;:—.o mew „& ásoa „.s., gti).?iíb.=m
17/ EévAH „& agh.áiání „;mvíení smlouvy o ŠMJDUJÉ Ludúuuí

na výLuy pozemků ud fítmy Neldingmetal Přih.am na .ealizagiLruhavéhg objezdu v Fíibxamí
?O/ Žédueí u ylidéIení bytu &. 2 (gatsoniérg)

v DFC Flíbnim VI * 155 Břeicwě Hor;
21/ žádost o zřízení domovinky v DPS Fříblam VI — 155

Březové Hary od 1.3.1993
22/ Návrh na organizační změnu (Zluáení 0,5 ť.dc„„„íhu ÚVaZ;U

úďlžbáře) v HéaLákýuh jezljch, ?íibzam UII-ETT & přijatiůeLatnla ne náhláůhí vujensLou službu
23! Žádost © povolení piodeje a nélupu aluíeLníhu vozidla — Má?24/ Přidělení bytu v Pb III — 100
25/ DaJŠi postup při prošeji bytů v majetku města
26/ Schválení ceny bytů

,4349 u 77/ ?Aáuenj finanční ié;LLy zc Legio néjemnjkúm "L:gtlova"" ze ruk 1995

6
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S/ „leva na JUJ plo dum; cy. 14 :> v Prlbanl vl:

(Šíp
Přehled objektů, které budou Lavale v majetku měaLa

& Ltelé budou prodány
'

38/ Zvýšení zálúh u jednotlivých c.k., LLůié jpuu „achkcu měsLa

31! ŽáduiL o změnu nájemní imluuvy Ha nebytuvj ysuáLor

v Fřihxami VII—423 (denní bar)
'

32/ Změůs nájemní smlouvy - NP v Příbrami VIIl—ÁIŽ (Géza)

33/ ?Lonájmm :Útéiénních pnoator v Příbrami IV—4 (bývalá

Lssálnó 1. máje - Sýiěvhí Luůuvb)

34/ Prodloužení nájemní Smlúuvž — HF u Fííhxuml VIII-Bš

73, VýmL„; bytů a píechody nájmů

36/ Návrh ; jcdhání bytové komisa
'

37; Iníounags o máwabrůni :iéga,b;.g„:. neba; Přilwmzz za :. 1997

33/ Žádost o snížení nájmu 91 Šilhanuvé, nájnwhghě iLyIUvé

L&aLauLobc "Švcjl rcahuuxsnL"
(

39/ ŠáduáL o odsouhlasení pandcjd nemocíL„aLi Ly. :] a ŠZ
_

v Příbxómi II
(

AG/ Návrh hz Úylnwu měaLálé ;!hlášLi &.3/97 Šúylné „„ěuí)

43/ Změna úaemníhů plánu " \ýsLavbn L1L„;éhu dum“ v areálu

Teniguenh.n * čágt ť.y.ů. 4245/19 (;?Já/Ti) v L.ú. Příbnhm

112/ BLonuu-„wí puďminrš'p ',. vyhšuš Sunl'ďq-„J ': ka-niléní . QLŠonLi

nal'Íániéní s ?_úh-nnálluím ()dyňdcm

:1/ Háv.h nn unavíčhj amíuux, Ú „Liádáuj ujpódb hh 5L]ádcc

Xvětné & uzavření dodatku &. 3 La smlguvě o uLládání „dyaúu

na iišádne Bičaniuc

Alf Návrh na prodej yazamku p.ů. 122/3 k.ú. Eiuó

yanu D.. Šunnfu Valflufi, bitcm Fr;hxnm VII-Z7C

45/ Náuxh ne uvaíEní 5m3úuv1 o smlůuvé b„d„nuí prodej puaemlu

y.ů. Šíší/Í L.ú. Filtram mšuíelům Halil a Stanlalmvn

H„„Luaovgm, bšLem Příbxam 11—69

48/ Náv.h hc „„nání pubícdávky pana iníhu SJULÚQ)

Je »;5; 125.549,— Kč

5.71' Návxh JudaU-J C.. ] Lee „"-„m]uuvě u dílů 'Tíš'JE-STL FL 5.: .v.

:C/ Rcvušg„c nan. HR &. 41/93 ic duc 21.1.33?C '_

_ „azožcw au ansgnm 39mm.: rara.
“

\

R.\i:.||.Č:. Emir;

.as/39. ;. \.i. „ .=. ] „ _; :-
y-uginh Jucgníhg Jcůnání yu ÚOyJHéH;.

hl. pra ',"

3/ Iníu.mo_c ,

:; Huanula záyigu = uzhčščuí „ minulé iai,

5/ ÍnLelyčlacá

>L
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.Z-Lglzi ['HaJ, . ,'fr'it ';.mi
DC liarlr-„yf mf

::.:vbr :,Ln/óhc- “"\uapdclírství
Line H.E'. 99.7:

Přehled objektů, které budou trvale Města , a které

budou grodánx.

C'Mecíklágé. : Ing. UPHLIŠE řítochlc-vg

F'rcafedná—Jn— :
& .Iiugefsm '-J :. ::"< s n

& M&M
Z'ťčgtsliw. rada na swém zasedání drze 35.6.1596 ČR.UE»F:.Č. ť;':',"l>/';';G)

u.“ceia n.;- vĚ-duemí přehled \abjek'iů; které- ln' 2.71? :.“15 tcshdy

;:razcwnfnáť'zn rávrhu trvale —.' majetku Města, i! které “.:—y l'zyly

,;“ ".ws—ti::LJu-ůrnf.

? j-r—r-de.__1':f tuyíů li;]> 9.j:-ř'.'.iy v,:lumčel y ubytué dumy 55- ElnžeL—rdmi 53,1;

rí'z: ;.:ážamua v'i. l'ZvE'./ÉÉ'E'>F_' Gb„ (z-hv'tné dumy 1= net.;tcazf'š'r. |: -.:z:_c—1»;-,

DFT, círamy -„ .";:=:'.uri: Ré čáctí městs- 3 Linmy. na Lctarš 171313.

;343 ?zfřr-guta *;hátn" 13.3% ace a včšc.=.-'ré domy. Ju nutná lnmnáahy si, i:;

7.3. :.i,':l.-.\d.'$ ruáler.: '.lztavníha scudt ž. 3750/1395.- W=. f_i vm:;řžlil

;: cacťrgj tymi nzbrn _junýť? s—zlůžl-k.

2 p?“crfšjfš bytů LW rušily být had) uw'Xc-Lzžerwy :

13 :":WLLÉ ÚC'IhY, \le—' 'fzter ých jawu Lzmísiěny nc-eb'y'íové prastcmy :

- r._-"-... 17.11'5iopa11u, ul. E,Een€3šr_-, ul. D—wcsbczenl:

F'i'íbram 011/309, F:?O, 327/3, 393, 3922, 39-55, f:?i, 37:5, 237, 5:95,

."“9'5, 3">'Zt,303, BCE, 303, 3011, 305, 305, 307, ECE, 3133, 314, 325,

315., 317, 315, 3151., 3550, 2-31, 233

ul. Lrřgizzraářů (nůlsylové prostory \..\ Mullurníhu demu) :

Příbram 'JÍX/hE'í, 422, 433, 11311

ul. l'Tílinu-MA : Příbram 1.115, 16, 17, 16

::C-my s: peťčuvatelskuu službu:“ F'ř1bram 1/69, Příbram 111/115,

Příbram !!!/135, Příbram l„"U/MM, F'říbr am UIII/XCVÍ'-:!Z)E.

73. “.::-';“Lné :(.-ny \; histc-rurké Čá-E-ti měžšta :

(\
F-f'xL-nmr 1/93, 10111, 101, 117', 139, 13.1, 1555:

'* :::,hm: !churn/ Žl'Jř byla weekďnuta státní dp-Lacr— :
u !-

:l'.'íl.r“.?-n ĚZ í."."1"" !f—ÍÍ

' . _. .. .. , . „

\

a déťe Příbram !!!/ii.? !|*:"-:'ř :. “:P/19.7.,

/,



„věřgvf :'-'.:5-f, nabo? ss- \. „nn.l'. .".acrná;;' '.EHaÝ ;:C-ieí '_>'L:.'—'.—"::h -'

J,:5".*-,|':oi.—:-š- :

Příbram 3/52., 11%, 73, 77

Příbraz.: Í'I/JEI, 133, 13:5, 1122., 1.5.3, SE?, 151, 153,15;

Příbram 'J.-'.?"3'ÉY

Ff—flčran: '.'11„'?A, 3—37, 351., 3.95, bez, 46%, 1483, [&'$-il

F:“a'L—raa UIIT/JC'F, me, 103, 111, :::/11 i.?i'š, 135

Jšechwy m-Lw—tzni dur, v f»'í"1'br*ami I—'-.—'I!I mvuh-zru LAM :prhaLzzcw-áng.

/

g_ávrh na usnesení: ,

městskélrada:

Lsouhlas'í —n950uhlasí
' .

I

;:-i'.3:1z;—Í*.L—;-:=.Ím přohlez-d-z-m (:hjelqtů, která budcu trvale Města, !

: Liane '.--_\c1:„v:„ prodam.
'

v' »

.

.

!

v/u
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Město Příbram Pro 'ednání RM
Městská realitní kancelář _ dne 26.1.2009

Název bodu jednání:
[>>> Návrh na další privatizaci bytového fondu v Příbrami <<<]

Předkládá: PhDr. Věra Černá, vedoucí Městské realitní

Zpracovala: PhDr. Věra Černá, vedoucí Městské realimí

Projednáno s: Václavem Černým, místostarostou

Napsala: Lenka Čebrová

Důvodovň zpráva:
( ' Na základě usnesení Zastupitelstva č. 91 1/2008/ZM ze dne 15.12.2008 bylo uloženo předložit

návrh další postup privatizace bytů v Příbrami.

V předloženém materiálu na jednání ZM v prosinci 2008 bylo dokumentováno, které byly by
bylo možné převést do vlastnictví oprávněným nájemníkům, a tyto domy předkládáme
k projednání,

Jedná se o byiové jednotky v těchto domech:

Příbram V11— ul.Politických vězňů č.p. 288 — věžový dům — 54 b.j.
Příbram VII- ul.Březohorská č.p. 183 — věžový dům — 48 b.j.

_ Příbram VIl/301-309 s výjimkou nástavbovx'ch bg — 88 b.j.
11 ram 111, Dlouhá u1. 100-1 12 s výjimkou nástavbových bytů — 176 b._i.
Příbram IV, Březnická ul.č.p_151,152 a157a158 - 18 b.j.
Příbram III, Komenského nám. 249 — 6 b.j.
Příbram IV, u1.Čs.am1ády 26 - 7 b.j.

\ ,
Příbram 1, ul.R.Tesaříka č.p. 182 - 4 b.j.

Mm

ugwizgm/I ím „ C(„Q „LQ % „Zoo fi
29) Návrh na další privatizaci bytového fondu v Příbrami
R.usn.č.64/2009
Rada doporučuje ZM

\
schválit předložený návrh na další privatizaci bytového fondu v Příbrami.

hl. pro 6

Jednání RM bylo přerušeno od 14.15 hodin na 10 minut ( přestávka ).

%?
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Usnesení ZM ze dne 9.3.2009:

2) Návrh na další privatizaci bytového fondu v Příbrami.

Usn.č.1008/2009/ZM
ZM

I. s 0 h v a 1 u j e

převod bytů do osobního vlastnictví v domech:
— Příbram I, ul.gen.R.Tesaříka č.p. 182
- Příbram III, Komenského nám. č.p. 249
- Příbram III, Dlouhá a Milínská ul. č.p. 100-112
- Příbram IV, ul.Čs.armády č.p. 26
- Příbram VII, ul.Politických vězňů č.p.301, nám. 17.1istopadu č.p.302—304,
uI.Osvobození č.p. 305-309
- Příbram VII, ul.Politických vězňů č.p. 288
- Příbram VII, ul.Březohorská č.p.183
— Příbrami IV, ul.Březnická č.p. 151„152,157 a 158

II. u k ] á d á RM
]) vést jednání o Získání prostředků na výstavbu malometrážních bytů ( vláda,
ministerstva atd. )
2) získané prostředky z prodeje bytů převést do fondu, který by byl použit při
výstavbě malometrážm'ch bytů.

hl. pro 17 proti 2 zdrž. 0
nehlasoval ]

Návrh byl schválen.
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Usnesení RM ze dne 30.3.2009:

58) Návrh na schválení prodeje a ceny bytů v Příbrami Vll, ul. Politických vězňů č. p. 301,
dále náměstí 17.1istopadu 302 — 304 a třída Osvobození č.p. 305 — 309 — pozemky pod
bytovými domy jsou ve vlastnictví Města Příbram .
R.usn.č_275/2009
Rada

1. doporučuje ZM
schválit :

1) prodej a cenu bytů ve výši 1.200; Kč/m2 oprávněným nájemníkům bytů v Příbrami
VII, ul. Politických vězňů č. p. 301, dále náměstí 17.1istopadu č, p. 302 — 304 a třída
Osvobození č.p. 305 — pozemky pod bytovými domy jsou ve vlastnictví města Příbram

2) prodej a cenu bytů ve výši 1.200; Kč/m2 oprávněným nájemníkům bytů v Příbrami
VII, třída Osvobození č. p. 306 — 309 — pozemky pod bytovými domyjsou ve vlastnictví
města Příbram.

11. ukládá
,vedoucí MěRK — vyvěsit záměr prodeje bytů na úřední desku MěU Příbram.

hl. pro 6

_/ “v
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Usnesení RM ze dne 6.4.2009:

27) Stanovisko k možnému prodeji bytových jednotek v domech opravených
prostřednictvím finančních prostředků poskytnutých na základě smluv o poskytnutí
investiční dotace ze státního rozpočtu.&

Jednání bylo přemšeno ve 13.10 hodin na 10 minut — přestávka.

R.usn.č.324/2009

Rada

I. bere na vědomí

]) stanoviska nezávislých právních kanceláří k možnému prodeji bytových jednotek
opravených prostřednictvím finančních prostředků poskytnutých na základě smluv o
poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu .

2) návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej bytovýchjednotek vybudovaných
prostřednictvím finančních prostředků poskytnutých na základě smluv o poskytnutí
investiční dotace ze státního rozpočtu — viz příloha.

Il. doporučuje ZM
schválit návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupních na prodej bytových jednotek
vybudovaných prostřednictvím fmančních prostředků poskytnutých na základě smluv o
poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu s oprávněnými nájemci.

III. 11 k 1 á d á
MěRK tento materiál zařadit do ZM dne 27.4.2008 k jeho materiálu o prodeji bytů.

hl. pro 6

28) Prodej bytových jednotek vyhrazených v bytovém fondu města pro veřejně prospěšné
zaměstnance.

R.usn.č.325/2009

Rada

I. nedoporučuje ZM

prodej bytových jednotek vyhrazených v bytovém fondu města pro veřejně prospěšné
zaměstnance.

II. u !( ] á d á
MěRK připravit a OOVV zařadit tento bod jako první do jednání ZM dne 27.4.2009.

hl. pro 6

/ 4,1“
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Usnesení z mimořádného zasedání ZM Příbram ze dne 27.4.2009:

2) Prodej bytových jednotek vyhrazených v bytovém fondu města pro veřejně prospěšné
zaměstnance.

Usn.č.1082/2009/ZM
ZM neschvaluje

prodej bytových jednotek vyhrazených v bytovém fondu města pro veřejně prospěšné
zaměstnance.

hl. pro 20 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl schválen.

5) Návrh na schválení prodeje a ceny bytů v Příbrami VII, ul. Politických vězňů č. p. 301,
dále náměstí l7.list0padu č.p. 302 — 304 2 třída Osvobození č.p. 305 — 309 - pozemky pod
bytovými domy jsou ve vlastnictví Města Příbram.
Hlasováno () návrhu usnesení RM & dle návrhu Ing. Králíčka po jménech.
Usn.č.1085/2009/ZM
ZM s c h v a I u j e

1) prodej a cenu bytů ve výši 1.200,— Kč/m2 oprávněným nájemníkům bytů v Příbrami
VII, ul. Politických vězňů č. p. 301, dále náměstí 17.1istopadu č. p. 302 — 304 3 třída
Osvobození č.p. 305 — pozemky pod bytovými domy jsou ve vlastnictví města Příbram,

2) prodej a cenu bytů ve výši 1.200; Kč/m2 oprávněným nájemníkům bytů v Příbrami
VII, třída Osvobození č. p, 306 — 309 — pozemky pod bytovými domy jsou ve vlastnictví
města Příbram.

hl. pro 19 proti 1 zdrž. 1
Návrh byl schválen.

25) Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej bytových jednotek
vybudovaných prostřednictvím finančních prostředků poskytnutých na základě smluv o
poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu s oprávněnými nájemci.
Hlasováno o návrhu RM.
Usn.č.11 15/2009/ZM
ZM s c h v a 1 u j e

návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej bytových jednotek vybudovaných
prostřednictvím finančních prostředků poskytnutých na základě smluv o poskytnutí
investiční dotace ze státního rozpočtu s oprávněnými nájemci.

hl. pro 19 proti 0 zdrž. 0
nehlasoval 2

Návrh byl schválen.


