
V
cás av

Pro jedná ní Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 21.06.2021
Číslo zprávy:

Nakládání s nemovitým majetkem města

Návrh na usneseni:
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje:

l) nabyti spoluvlastnického podílu ve výši 486/10000 na nemovitosti a to,
pozemku pare. č. st. 494/1- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 574 v ulici
Filipovská, v k.ú. Čáslav, uzavřením kupní smlouvy;

2) učiněni nabídky na odkup spoluvlastnického podílu specifikovanému ad l) insolvenčnímu
správci é v rámciinso|venčniho řizenÍvedeného Krajským soudem v Praze pod
sp.zn. . KSPH 70 INS 12924/2019, do maximálnivýše

Zpracovali:
Ing. Martin Ronovský, tajemník

vedoucí Odboru správy majetku "sta
administrativní pracovník OSMM

D(ivodová zpráva
Město Čáslav má v podIlovém spo|uv|astnictvi nemovitost, a to pozemek pare. č. st. 494/1- zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 574 v ulici Filipovská, v k.ú. Čáslav. Podíl města na
nemovitosti je 8380/10000. Dalšími spo|uv|astniky jsou s podílem 486/10000 a
Radek Šoltys s podIlem 1134/10000.

Prvně jmenovaná toho času prochází oddlužením, tzn. že usnesením Krajského
soudu v Praze, č.j. KSPH 70 INS 12924/2019-A-6, ze dne 06.08.2019 ji bylo povoleno oddluženi a
13.12.2019 bylo schváleno, že jedním ze způsobu plnění oddlužení je i prodej majetkové podstaty

Následně soud svým usnesením ze dne 23.03.2021rozhodl o tom, že shora uvedený
podíl na nemovitosti bude prodán mimo dražbu nejvyšší nabídce s podmínkou úhrady kupní ceny při
podpisu smlouvy.

Město Čáslav si nechalo zpracovat ve věci již dřive znalecký posudek, kdy v tuto chvíli požádalo o jeho
aktualizaci. oceněním č. 5479/32/2019 dospěl k závěru, že obvyklá cena shora uvedené
nemovitosti je 4 000 000,- KČ až 4 500 000,- KČ. V takovém případě je cena podílu
cca 194 400,- KČ až 218 700,- Kč.

Radě města, resp. Zastupitelstvu je tedy předkládáno k rozhodnutí, zda se město má či nemá pokusit
získat podíl na popsané nemovitosti, který je ve vlastnictví Vzhledem k tomu, že



nemovitost je z větší části neobývaná, je třeba její zásadní rekonstrukce či demolice, a vzhledem
k tomu, že se jedná o nemovitost vhodnou k dalšímu rozvoji města, jeví se jako vhodné se pokusit
uvedený podíl nabýt v rámci insolvenčnIho řIzenIa učinittak nabídku. V tomto směru je komunikováno
i s přiděleným insolvenčnIm správcem, který vyčkává na rozhodnutí Zastupitelstva.

jako strategické se jeví rozhodnout tak, že Město Čáslav schváli nabyti spoluvlastnického podílu na
uvedené nemovitosti s tím, že rozhodne o maximálni ceně, kterou je připraveno nabídnout. Takovým
vhodným limitem se jevíčástka tak aby zde byla možnost svou nabídku upravit vzhledem
k možnému a správcem ohlašovanému zájmu třetích osob.

Dále navrhujeme, aby bylo postupováno tak, že bude užito ustanovení § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, tedy tak, že usnesení, jímž Zastupitelstvo obce nebo Rada obce rozhodly o
nabytivěci ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku se až do ukončeníveřejné soutěže o nejvhodnější
nabídku nebo jiného obdobného postupu nezpřístupní podle tohoto zákona ani neposkytne podle
jiného právního předpisu. Prosíme Zastupitele, pokud budou mít protinávrh usneseni, tak aby ho sdělili
v písemné formě před konáním Zastupitelstva.

Doporučujeme Radě města Čáslavi schválit výše uvedené usnesení.

Rada města Čáslavi svým usnesením č. 266/2021 ze dne 02.06.2021 doporučuje Zastupitelstvu města
Čáslavi schválit výše uvedené usnesení.

Situační plán je přňohou důvodové zprávy.
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