
                    Č.j.:  3307/2020 

 

Rada města Čáslavi 
 

USNESENÍ ze 4. mimořádného zasedání  
konaného ve čtvrtek 30.01.2020 

 
 
 

 
RM/42/2020                                                                                                                __                                   Program zasedání 

Rada města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání: 
 

Schválení programu jednání 

Doporučení ZM - Záměr k uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 
 

Doporučení ZM 

RM/43/2020                        Záměr k uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi 
Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi schválit usnesení tohoto znění: 
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr města Čáslav uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích 

na prodej bytů, které budou vystavěny na části pozemku parc. č. 322/1 – ostatní plocha, v k.ú. Čáslav 
dle projektové dokumentace vypracované v bytových domech 

označených v projektové dokumentaci jako B5 a B6, tj. 34 bytových jednotek. Projektová 

dokumentace v podobě půdorysných vymezení bytů je přílohou tohoto záměru, stejně tak výsek 
katastrální mapy s vymezením části pozemku parc. č. 322/1 v k.ú. Čáslav, kde budou bytové domy 
vystavěny. Cena za budoucí prodej bytových jednotek je uvedena v příloze. Cena zahrnuje podíl na 
budoucích společných částech nemovitosti, které budou určeny v prohlášení vlastníka. Budoucí 
kupující uhradí náklady za správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

Ze zájemců, kteří se k záměru přihlásí, budou vybráni ti, se kterými bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí kupní, a to dle následujících kritérií: 

 

• zájemce smí podat přihlášku max. na 2 byty na standardizovaném formuláři, kde označí byt o 
který má zájem (2 byty 2 přihlášky) 

• zájemce může koupit pouze 1 byt 
• uzávěrka přihlášek bude do 15 dnů od vyvěšení záměru 

• pokud bude více zájemců na jeden konkrétní byt, pak rozhodne o pořadí zájemců los 

• v případě jednoho zájemce o konkrétní byt se tento zájemce stává první v pořadí 
• podmínkou pro účast v losování je složení jistoty 20.000,- Kč/byt 
• jistota bude složena na účet města Čáslav nejpozději 1 den před losováním 

• jistota bude započtena oproti kupní ceně, neúspěšnému zájemci bude po ukončení losování 

jistota vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů, úspěšnému uchazeči v losování se v případě 
jeho odstoupení po uzavření budoucí kupní smlouvy jistota nevrací 

• zájemce může být účasten na losování pouze o byty uvedené v jeho přihláškách (max. 2 byty) 

• zájemce, který byl úspěšný hned při prvním losování, se dalšího losování již nesmí účastnit 
(každý zájemce může koupit jen 1 byt) 

• přiřazení konkrétního podzemního parkovacího stání bude v kompetenci města Čáslav po 
provedeném slosování 

• první část kupní ceny ve výši 20 %, dle konkrétního bytu, bude uhrazena nejpozději do 15 dní 
od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní (na první část kupní ceny bude započtena 
složená jistota ve výši 20.000,- Kč) 

• druhá část kupní ceny ve výši 70 %, dle konkrétního bytu, bude uhrazena nejpozději do 15 dnů 
po dokončení hrubé stavby po úroveň stropu nejvyššího podlaží  

• třetí část kupní ceny ve výši 10 %, dle konkrétního bytu, bude uhrazena nejpozději do 15 dní od 
uzavření kupní smlouvy (kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 10 dní od kolaudace) 

 



Pokud by se některý byt neprodal (neuzavření kupní smlouvy, nesplnění platebních podmínek, rozvod 
atp.), město Čáslav osloví neúspěšné zájemce, kteří uvolněný byt uvedli v přihlášce. Pokud oslovení 
neúspěšní zájemci potvrdí svůj zájem a bude jich více než jeden, proběhne losování s těmito 
neúspěšnými zájemci za stejných podmínek. Pokud oslovení zájemci nepotvrdí svůj zájem, město 
Čáslav zveřejní možnost podání přihlášky na uvolněný byt a rada města, resp.  zastupitelstvo města si 

vyhrazuje právo zrušit záměr k prodeji takto uvolněného bytu. 
Každý kupující si hradí vklad na katastr nemovitostí (náklady na realizaci prodeje). 
 

 

 

 

 
Mgr. David Tichý v. r.                                   JUDr. Vlastislav Málek v. r.                         

        člen rady města                                                     starosta 

 


