MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
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Název:
Prodej pozemku p.č. 25, včetně objektu č.p. 195, Děčín XXXI-Křešice - adresný záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku včetně objektu v k.ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 25 o výměře 217 m2, jehož součástí je
stavba Děčín XXXI-Křešice, č.p. 195 vše v k.ú. Křešice u Děčína pro ******, za cenu 550.000,00 Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05. 10. 2021 návrh na prodej pozemku včetně objektu v k.ú. Křešice u Děčína a
usnesením č. RM 21 16 37 39 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 25
o výměře 217 m2, jehož součástí je stavba Děčín XXXI-Křešice, č.p. 195 vše v k.ú. Křešice u Děčína pro
******, za cenu 550.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, tj. variantu č. 1.
Dále RM projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek
p.č. 25 o výměře 217 m2, jehož součástí je stavba Děčín XXXI-Křešice, č.p. 195 vše v k.ú. Křešice u Děčína
pro ******, za cenu 770.000,00 Kč dle ZP č. 1269-079/2021 ze dne 10.09.2021 vypracovaného znalcem ******
+ ostatní náklady spojené s převodem.

Cena:

550 000,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr.

Důvodová zpráva:
- objekt č.p. 195 ul. U Trati, Děčín XXXI je bez přístupu a okolní pozemek p.č. 27/1 k.ú. Křešice u Děčína je ve
vlastnictví žadatele ******
- sousední objekt bez č.p. na pozemku p.č. 24 k.ú. Křešice u Děčína je ve vlastnictví ****** a oba objekty jsou
technicky propojeny, tj. půdorysně se navzájem prolínají (některé místnosti navzájem zasahují do vedlejšího
objektu), hlavní vodoměr je společný pro oba objekty, inženýrské sítě vedou přes pozemek p.č. 27/1 k.ú.
Křešice u Děčína (vlastnictví ******) a jsou také společné pro oba objekty, odkanalizování obou objektů je v
havarijním stavu
- výše uvedené právní vady, tj. objekt bez přístupu, okolní pozemek ve vlastnictví soukromé osoby, technické
propojení obou objektů, omezují možnost nabízet nemovitost i jiným možným zájemcům
- právní zástupce města na základě výše uvedených skutečností doporučil prodej objektu buď vlastníkovi
sousedního objektu, tj. ****** s tím, že v souladu s občanským zákoníkem dojde ke sjednocení vlastnictví nebo
vlastníkovi okolního pozemku, tj. ****** s tím, že objekt je bez přístupu a tímto prodejem bude také sjednoceno
vlastnictví objektu a okolního pozemku
- v r. 2018 byl objekt nabízen nejdříve ****** za cenu ve výši 900.000,00 Kč dle znaleckého posudku č.
947-149/2018 (pro obsáhlost není naskenován a je k nahlédnutí na OMH - v příloze je pouze titulní strana
znaleckého posudku)
- dne 14.1.2019 se na OMH uskutečnilo jednání, kde byl ****** seznámen se všemi skutečnostmi. Na jednání
projevil zájem o koupi objektu s tím, že bude řešit finanční prostředky. Poté byl opakovaně vyzýván k podání
žádosti o prodej nemovitosti.
- v 08/19 ****** podal nejdříve písemnou žádost o přímý odprodej nemovitosti za cenu 900.000,00 Kč a poté
následovala další žádost ve věci výrazného snížení kupní ceny (bez sdělení konkrétní částky) za prodej této
nemovitosti z důvodu nevyřešeného přístupu do objektu a připojení vody a kanalizace do objektu na základě
jednání s vlastníkem pozemku p.č. 27/1 k.ú. Křešice u Děčína (o těchto omezeních byl ****** informován již na
jednání dne 14.1.2019)
- OMH vyzval ****** k návrhu konkrétní kupní ceny, opět nereagoval a byl opakovaně vyzýván
- v 02/20 ****** zaslal písemnou žádost o prodej nemovitosti za sníženou nabídkovou cenou ve výši
450.000,00 Kč z důvodu problémů s přístupovou cestou do objektu a s připojením vody a kanalizace
- stanoviska ostatních odborů nebyla vyžadována z důvodu, že v souladu se zákonem je nutno sjednotit
vlastnictví
- OMH doporučil tzv. přímý odprodej objektu ****** za 450.000,00 Kč z těchto důvodů:
- objekt je bez přístupové cesty
- objekty jsou technicky propojeny a mají společný vodoměr a inženýrské sítě, které jsou vedeny přes cizí
pozemek
- stávající technický stav objektu představuje do budoucna pro město velkou finanční zátěž z hlediska oprav
(viz. popis objektu níže) a z hlediska nutnosti vyřešit nové odkanalizování objektu
- prodejem objektu dojde ke sjednocení vlastnictví
- dle „Zásad“ může zastupitelstvo města rozhodnout o přímém odprodeji předem určenému kupujícímu
- do jednání orgánů města byl předložen materiál ve variantním řešení, tj. i návrh ceny ****** a usnesení č. ZM
20 04 08 06 ze dne 25.6.2020 zveřejnilo adresný záměr města prodat výše uvedenou nemovitost ****** za
cenu 900.000,00 Kč dle znaleckého posudku
- ****** byl výsledek jednání ZM sdělen písemně a byl vyzván k písemnému potvrzení případného zájmu o
koupi objektu - ****** opět na výzvy nereagoval
- z výše uvedeného vyplývá, že záměr odprodeje nemovitosti ****** nebyl zrealizován

- OMH vyzval vlastníka okolního pozemku p.č. 27/1 k.ú. Křešice u Děčína ****** k vyjádření, zda má o koupi
objektu zájem za cenu ve výši 900.000,00 Kč - s ****** bylo v této věci jednáno již v minulosti, kdy sdělil, že je
ochoten odkoupit nabízený objekt
- v 09/20 ****** sdělil, že by měl zájem o odkup nemovitosti a poté se uskutečnila fyzická prohlídka
objektu, dále sdělil že bude celou záležitost konzultovat s daňovým poradcem
- v r. 2021 byl ****** vyzván k podání informace, zda má o koupi objektu zájem a ****** sdělil, že si zajišťuje
další potřebné informace ohledně nájemních smluv, smluv se SčVK na dodávky vody a jedná s SčVK a.s a
SVS a.s. ohledně řešení odpadních vod a řešení výstavby čističky odpadních vod
- v 07/21 proběhlo jednání u vedoucího OMH s tím, že zájem ****** o koupi objektu nadále trvá
- v 09/21 byl vyhotoven nový znalecký posudek č. 1269-079/2021 na ocenění nemovitosti ve výši 770.000,00
Kč (znalecký posudek není pro obsáhlost naskenován a je k nahlédnut na OMH - v příloze je pouze titulní
strana znaleckého posudku)
- zároveň byla ještě znovu nabídnuta nemovitost k odkupu za nižší cenu ****** - opět nereagoval
- ****** písemně sdělil (viz. příloha), že je ochoten za danou nemovitost nabídnout cenu ve výši 550.000,00 Kč
s ohledem na právní vady nemovitosti
Pro úplnost OMH uvádí, že hlavní vodoměr je v šachtě areálu bývalých konzerváren a na náklady města byly
zřízeny podružné vodoměry. Plátcem vodného je statutární město Děčín a s ****** je uzavřena dohoda o
hrazení vodného. Kanalizace je v havarijním stavu a je vedena přes pozemek p.č. 27/1 (LV - ******).
Kanalizace se musí průběžně odčerpávat z důvodu ucpávání a je společná pro oba objekty. Na objektu jsou
průběžně prováděny pouze nejnutnější opravy.
OMH dále pro představu sděluje hrubý odhad nákladů na odkanalizování objektu a stavební úpravy, které by
zrušily propojení obou objektů:
- nová kanalizace (hydrogeologický posudek, projektová dokumentace, povolení, pořízení čističky) - cca
650.000,00 Kč
- dále by bylo nutno jednat o odkoupení části pozemku k umístění čističky a vyřešit přístup kvůli údržbě
čističky
- v této městské části není kanalizace, a proto není možné napojení na kanalizaci - musela by se dobudovat
- stavební práce na zrušení stavebního propojení objektů - cca 200.000,00 Kč
- zajistit vyhotovení nového prohlášení ke stavbě dle skutečného stavu a jeho zápis do katastru nemovitostí
- cca 15.000,00 Kč
Popis objektu:
bytová jednotka č. 1 - obsazena nájemníkem na dobu neurčitou - 2 samostatné místnosti přístupné z hlavní
chodby, WC mimo obývací prostor na chodbě, topení lokální
bytová jednotka č. 2 - obsazena nájemníkem na dobu určitou do 30.4.2022 - velikost 3+1, koupelna a WC
součástí bytu, topení lokální - uhelná kamna
bytová jednotka č. 3 - neobsazená - velikost 3+1, 2 místnosti se nachází v bytě, 1 místnost mimo bytovou
jednotku přístupná z hlavní chodby, jedná se o podkrovní bytovou jednotku, kde v minulosti zatékalo, topení
lokální - uhelná kamna
bytová jednotka č. 4 - neobsazená - velikost 2+1, koupelna a WC součást bytové jednotky, topení lokální uhelná kamna
OMH závěrem uvádí, že nemovitost byla opakovaně nabízena ******, který o ni nemá zájem. Aby objekt mohl
být nabízen i jiným možným zájemcům, bylo by nutno investovat výše uvedené částky na odstranění právních
vad. Další právní vadou je přístup k nemovitosti přes cizí pozemek (****** sdělil, že nový nabyvatel nebude mít
nárok na zřízení služebnosti přístupové cesty formou soudního rozhodnutí přes jeho pozemek - viz. příloha).
Na základě všech výše uvedených skutečností a současnému stavu objektu OMH doporučuje tzv. přímý
odprodej ****** za cenu ve výši 550.000,00 Kč, dle „Zásad“ kdy zastupitelstvo města může rozhodnout o
přímém odprodeji předem určenému kupujícímu.

Návrh ceny za prodej:
dle návrhu žadatele - 550.000,00 Kč
dle ZP - 770.000,00 Kč
Účel: sjednocení vlastnictví
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:

Příloha: snimek.pdf

Komentář:

Příloha: ZP c. 947-149-2018.pdf

Komentář:

Příloha: ZP c. 1269-079-2021.pdf

Komentář:

Příloha: potvrzeni zajmu.pdf

Komentář:

Příloha:

potvrzeni zajmu + navrh
ceny 550 000 Kc.pdf

Komentář:

Příloha:

ZM 21 zadni pohled foto
a.pdf

Komentář:

Příloha:

ZM 21 predni pohled foto
b.pdf

Komentář:

Příloha: ZM 21 b.j.c. 3 foto c.pdf

Komentář:

Příloha: ZM 21 b.j.c. 3 foto d.pdf

Komentář:

Příloha: ZM 21 b.j.c. 4 foto e.pdf

Komentář:

Příloha: ZM 21 b.j.c. 4 foto f.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
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