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Zpráva pro 21. zasedání zastupitelstva města Slatiňany konané dne 15. června 2022 

 

Název:   Vyhodnocení ankety na prodej bytových jednotek 
 

 

Předkládá:  Rada města Slatiňany 

                                   MVDr. Ivan Jeník – starosta 
 

Zpracoval:  Ing. Vladimír Rašín – vedoucí OS  
  

 

Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Rašín – OS 
 

Tajemník MěÚ: Ing. Josef Prokš 
 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města: 

 

 

1. vzalo na vědomí výsledek ankety o prodeji  bytových jednotek čp. 832 až 835 Staré 

náměstí Slatiňany ve znění zprávy č. 12/21 

2. rozhodlo, že prodej bytových jednotek čp. 832 až 835 Staré náměstí Slatiňany proběhne 

až v konečném termínu prodeje, tedy v roce 2024 ve znění zprávy č. 12/21 

nebo   

1. vzalo na vědomí výsledek ankety o prodeji  bytových jednotek čp. 832 až 835 Staré 

náměstí Slatiňany ve znění zprávy č. 12 /21 

2. pověřilo MěÚ Slatiňan zahájit organizaci prodeje  bytových jednotek čp. 832 až 835 

Staré náměstí Slatiňany  ve znění zprávy č. 12 /21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  Důvodová zpráva 

 

Ve Slatiňanech dne 2. června 2022 

mailto:mesto@slatinany.cz


 

Městský úřad Slatiňany 

 

Důvodová zpráva: 

 

Dne 15. prosince 2021 schválilo zastupitelstvo města změnu podmínek prodeje bytových 

jednotek čp. 832 až 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech s tím, že pokud by se byty prodávaly 

dříve, tak kupující doplatí ¼ nájemného stanoveného od prodeje bytu do skončení dvacetileté 

lhůty, která uplyne v roce 2024. 

12. 1. 2022 bylo obesláno 28 nájemníků s dotazem, zdali by měli zájem odkoupit dříve.  

Odpovědělo kladně 18 nájemníků, o dřívější koupi zájem nemá nájemníků 6 nájemníků a 4 

neodpověděli přes urgence vůbec. 

Prodej bytů na Starém náměstí je časově i administrativně poměrně náročný. Je třeba připravit 

prohlášení vlastníka o rozpočítání poměru společných prostor k jednotlivým bytům, propočítat 

ceny BJ k datu prodeje, založit právnické osoby společenství vlastníků jednotek, vypracovat 

kupní smlouvy apod. Tyto práce v současné probíhají v souvislosti s prodejem BJ 822 až 825. 

Vzhledem k uvedenému lze předpokládat, že prodej bytů čp. 832 až 835 by byl realizován až 

v roce 2023. Veškeré náklady spojené s prodejem budou rozpočítány na jednotlivé bytové 

jednotky. 

Rada města doporučuje variantu I.  

 

Ve Slatiňanech dne 2. června 2022 

 

Vypracoval Ing. Vladimír Rašín, vedoucí OS  

 


