
Zastupitelstvo města  Žlutice 
  

  

Z á s a d y 

postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice 

  

            Zastupitelstvo města Žlutice  se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové 
domy a bytové domy s více než třemi jednotkami z vlastnictví města právnickým a fyzickým osobám dle zákona 
č. 72/1994 Sb., ve znění zákona  č. 103/2000 Sb., případně zákona č. 40/1964 Sb. a rodinné domy s jednou až 
třemi jednotkami podle zákona č, 40/1964 Sb. 

  

I.  

Postup při převodu 

  

1.            Prodej se týká vždy celého domu včetně přidružených staveb a pozemků, tvořících s domem jeden 
celek. Převod bude prováděn dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb., případně dle 
Občanského zákoníku. O způsobu rozhodne většina žadatelů. 

  

2.                Kupujícími mohou být pouze občané ČR a právnické osoby se sídlem v ČR. 

  

3.             Návrh na převod podávají: 

                a) orgány obce 

                b) občané a firmy dle bodu 2. 

  

4.            Záměr prodeje bude zveřejněn 15 dní na úřední desce, aby se k němu mohli občané vyjádřit a předložit 
svá stanoviska. 

  

5. U nemovitosti s obsazenými bytovými a nebytovými prostory budou o záměru prodeje nájemci 
informováni na svolané schůzce. Nájemci, kteří se schůzky nezúčastní a nebu- de doložena jejich účast 
podpisem na prezenční listině pak doporučeným dopisem. 



  

6.            Zájemci o koupi podají žádost na Městský úřad nebo svůj zájem koupi vyjádří písemně při výběrovém 
řízení prováděném zprostředkovatelem. 

  

7.            Právo na zakoupení bytů a nebytových prostor mají žadatelé v následujícím pořadí: 

                a) nájemci bytových a nebytových prostorů v domě 

                b) občané trvale bydlící ve městě 

                c) ostatní zájemci. 

8.           Žadatelé z další skupiny budou vstupovat do výběrového řízení pouze v případě, že dům nebude prodán 
zájemcům ze skupiny předcházející. 

  

9.           Se zájemci bude provedeno výběrové řízení, jehož výsledek bude předán zastupitelstvu. 

10.         Prodej každého domu, bytu a nebytového prostoru bude jednotlivě odsouhlasen zastupitelstvem. 

  

11.  Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo výjimek ze schválených zásad. 

  

  

II.  

Stanovení ceny nemovitosti a podmínky prodeje 

  

1.          jednotky  

             a) v panelových domech 

•             950,- Kč za m2 plochy bytu, včetně plochy lodžie a sklepa 

•         1 500,- Kč za m2 plochy pronajatých nebytových prostorů 

              

             U panelových domů je na základ pro výpočet smluvní ceny brán rok výstavby 1975. U panelových domů 
později postavených se základní sazba zvyšuje o 2% za každý rok. U panelových domů dříve 
postavených se základní sazba   o 2% za rok snižuje. 

  



b) v ostatních nemovitostech 

•         50 % z odhadní ceny stanovené znaleckým posudkem u bytových jednotek 

•         75 % z odhadní ceny stanovené znaleckým posudkem u nebytových prostor 

2.          Pro zaplacení smluvní kupní ceny za získanou nemovitost se stanoví následující způsoby. O způsobu 
úhrady kupní ceny rozhodne většina nájemců (platba nebo investice): 

•         kupní cena bude uhrazena v hotovosti; kupní smlouva bude podepsána po předložení dokladu o 
zaplacení, 

•         kupní cena bude uhrazena převodem z účtu kupujícího (stavební spořitelny ap.), kupní smlouva bude 
podepsána po připsání celé částky na účet města 

•         při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno v hotovosti nebo převodem z peněžního ústavu na účet 
města 40% kupní ceny, zbývajících 60% kupní ceny bude uhrazeno v pravidelných měsíčních 
splátkách; splátky po dobu 3 let s 5% ročním úrokem 

•         bude-li celá kupní cena uhrazena před podpisem kupní smlouvy do 30 dnů od pře-vzetí nabídkového 
dopisu, bude kupujícím poskytnuta sleva ve výši 10% kupní ceny 

•         u vybraných nemovitostí bude kupní smlouva podepsána po zaplacení 50 % kupní ceny, doplatek ve 
výši 50 % kupní ceny lze proinvestovat za podmínek:  

a) termín investic do 3 let od podpisu kupní smlouvy 

b) seznam povolených investic: plášť budovy včetně zateplení 

                       

3.   Podmínkou účasti zájemce o koupi nemovitosti při výběrovém řízení je prokazatelné složení zálohy ve výši 2 
000,00 Kč za jednotku. Záloha bude do 10 dnů vrácena zájemcům, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. 

              

                U schválených zájemců 

•         kteří podepsali kupní smlouvu, je záloha považována za první splátku  kupní ceny; 

•         kteří nepodepíší kupní smlouvu v zákonné lhůtě, propadá ke krytí vynaložených nákladů 

4.          Do doby uhrazení celé kupní ceny bude zřízeno ve prospěch města na převáděnou jednotku zástavní 
právo. 

  

  

5.           Neuhradí-li kupující kupní cenu ve stanovených termínech, má prodávající právo od smlouvy odstoupit 
a kupující zaplatí smluvní pokutu ve výši 15% z kupní ceny, jako náhradu zbytečně vynaložených 
nákladů. V případě neuhrazení pravidelné splátky kupní ceny ve stanoveném termínu, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

  



6.           Nájemci, kteří mají dluhy spojené s užíváním bytu a nebytových prostorů, nemají do doby vyrovnání 
nedoplatků na koupi bytové jednotky a nebytových prostorů nárok. 

  

7.           Bytové jednotky a nebytové prostory, o které stávající nájemci neprojeví zájem, budou nabídnuty ve 
výběrovém řízení dalším zájemcům dle článku I. bodu 7. 

  

8.           Nájemce bytové jednotky (kupující) může navrhnout převod bytové jednotky na své děti a rodiče, a to 
za stejných cenových podmínek, které platí pro něj osobně. Přenechání práva na odkoupení bytu musí 
provést nájemce věrohodným, písemným prohlášením. Prodej může být uskutečněn po uplynutí zákonné 
6 měsíční lhůty. 

  

9.           U nemovitostí, které jsou napojeny na centrální dodávku tepla a TUV Žlutická teplárenská, a.s., bude v 
kupní smlouvě formou závazku zajištěno, že nový nabyvatel neprovede změnu ve způsobu vytápění, 
případně dodávky TUV, minimálně 10 let od vkladu vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru ne-
movitostí v Karlových Varech pro katastrální území Žlutice. 

  

Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Žlutice dne 28.1.2003 a vstupují v platnost dnem 29.1.2003. 

  

  

Ve Žluticích dne  28.1.2003  

                                                                                                             Ing. Jaroslav VOJTA  v.r. 

                                                                                                                              Starosta Města Žlutice  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Dodatek č.1   

„Zásad postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice“ 

  

V souladu se zněním  „Zásad postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice“, čl. I., 
odst. 11, Zastupitelstvo  města Žlutice na svém 4. zasedání dne 28.1.2003  upravilo způsob a postup prodeje 
garáží v panelových domech odsouhlasených k prodeji takto : 

  

  

1.             Cena garáží se upravuje na 2.500,- Kč/m2 plochy 

  

2.             Kupní cena nebo její část  ( podle způsobu prodeje nemovitosti ) musí být zaplacena do 3 měsíců  od 
převzetí nabídkového dopisu. Nabídka bude zaslána stávajícím nájemcům garáží. 

  

3.             V případě, že kupní cena ( její část – viz zásady ) stávající nájemce ve stanovené lhůtě nezaplatí, 
nebude kupní smlouva realizována. Stávajícímu nájemci bude nájemní smlouva v zákonné lhůtě 
vypovězena. 

  

4.             Uvolněné garáže nepřidělovat dalším zájemcům. Garáže prodat formou veřejné soutěže. Nejnižší 
podání stanovit na cenu dle znaleckého posudku + náklady ( vypracování znaleckého posudku, daň 
z převodu nemovitosti, náklady spojené s realizací veřejné soutěže ).  

  

  

Ing. Jaroslav Vojta  v.r. 

                                                                                                                 Starosta města Žlutic 

  
  
Tímto se ruší   Z á s a d y  postupu při prodeji byt ů a bytových domů z majetku města Žlutice  schváleny 
Zastupitelstvem města Žlutic  dne 2.7.2002. 
 


