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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
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 900.000,00 Kč dle ZP č. 947-149/2018 ze dne 29.11.2018
vypracovaného znalcem ****** + ostatní náklady spojené s převodem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 03. 03. 2020 návrh na prodej pozemku včetně objektu v k.ú. Křešice u Děčína a
usnesením č. RM 20 05 37 09 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 900.000,00 Kč dle ZP č. 947-149/2018 ze dne 29.11.2018 vypracovaného znalcem ****** +
ostatní náklady spojené s převodem, tj. variantu č. 2.
Dále RM projednala variantu č. 1, 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 450.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Cena:

900 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zveřejnit záměr.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- objekt č.p. 195 ul. U Trati, Děčín XXXI je bez přístupu - okolní pozemek p.č. 27/1 k.ú. Křešice u Děčína
je ve vlastnictví fyzické osoby;
- 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 a jsou také společné pro oba objekty;
- právní zástupce města na základě výše uvedených důvodů doporučil prodej objektu vlastníkovi
sousedního objektu, tj. ****** s tím, že v souladu s občanským zákoníkem dojde ke sjednocení
vlastnictví;
- OMH objednal vypracování znaleckého posudku, který ocenil nemovitost ve výši 900.000,00 Kč;
- 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 nejdříve musí vyřešit finanční prostředky.
- ****** sdělil, že finanční prostředky má zajištěny, a proto byl vyzván k podání písemné žádosti o
prodej nemovitosti s uvedením konkrétní nabízené částky za odkup nemovitosti;
- ****** žádost o prodej nemovitosti nepodal, a proto byl opakovaně vyzýván k podání této žádosti;
- 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 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 (OMH upozorňuje, že o těchto omezeních byl
****** informován již na jednání dne 14.1.2019);
- na základě žádosti o výrazné snížení kupní ceny bylo žadateli sděleno, že na výše uvedené
skutečnosti byl upozorněn na jednání v 01/19 a zároveň byl vyzván k podání písemného návrhu na
novou kupní cenu;
- ****** 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 nejsou vyžadována z důvodu, že v souladu se zákonem je nutno
sjednotit vlastnictví obou propojených objektů;
- OMH doporučuje 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)
- prodejem objektu dojde ke sjednocení vlastnictví
- dle „Zásad“ může zastupitelstvo města rozhodnout o přímém odprodeji předem určenému
kupujícímu za schválenou cenu zastupitelstvem města, a to:
- z důvodu obecního zájmu nebo v případech zvláštního zřetele hodných
- v případech, dojde-li v době nabídkového řízení zvlášť atraktivní nebo zcela výjimečná nabídka.
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 vedena opět přes objekt bývalých konzerváren (průběžně se musí odčerpávat
z důvodu ucpávání) a je společná pro oba objekty. Na objektu jsou průběžně prováděny pouze nejnutnější
opravy. Znalecký posudek č. 947-149/2018 ze dne 29.11.2018 je v příloze naskenován pouze částečně z
důvodu obsáhlosti a je k nahlédnutí na OMH - odd. nakládání s majetkem města.
bytová jednotka č. 1 - obsazena nájemníkem - 2 samostatné místnosti přístupné z hlavní chodby, WC mimo
obývací prostor na chodbě, topení lokální;
bytová jednotka č. 2 - obsazena nájemníkem - 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.
Návrh ceny za prodej:
dle návrhu žadatele - 450.000,00 Kč
dle ZP - 900.000,00 Kč
Účel: sjednocení vlastnictví
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
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