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NÁVRH USN. ZM/N 3122
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   prodej nebytové jednotky č. 3860/17 o výměře 14 m2 v

1. podzemním podlaží objektu č.p. 3860, 3861 (Palackého
32, Palackého 34) a spoluvlastnického podílu o velikosti
140/20680 na společných částech domu a stavební parcele
č. 126/4 vše v k. ú. Mšeno nad Nisou Společenství vlastníků
jednotek Palackého 32 a 34 Jablonec nad Nisou, IČ 27302482,
se sídlem Palackého 3860/32, Mšeno nad Nisou,
466 04 Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 150.000,-
Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
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D ů v     o d o v     á   z     p r á v a  

Palackého 32/3860 –   prodej nebytové jednotky č. 3860/17  
Jedná se o místnost o výměře 14 m2,  která se  nachází v 1.  podzemním podlaží 
objektu č.p.  3860, 3861 (Palackého 32,  34).  Všechny byty v tomto objektu byly 
prodány, nyní se doprodává poslední jednotka. K uvedené nebytové jednotce patří 
spoluvlastnický podíl o velikosti 140/20680 na společných částech domu a stavební 
parcele č. 126/4 vše v k. ú. Mšeno nad Nisou.
Cena nebytové jednotky dle znaleckého posudku ze dne 10. 6. 2020 byla stanovena 
na 57.000,- Kč.
Dle  informace  odboru  technického  hradí  město  za  správu,  fond oprav  a  služby 
částku ve výši 350,- Kč měsíčně.

Uvedená jednotka je  zveřejněna k prodeji  od 16.  4.  2007.  Vzhledem k tomu,  že 
o koupi  jednotky  nebyl  zájem,  jednalo  majetkoprávní  oddělení  v průběhu  let 
několikrát se zástupci společenství vlastníků jednotek (SVJ) o prodeji. V současné 
době již zástupci SVJ podali žádost o koupi nebytové jednotky. Do výběrového řízení 
se přihlásil ještě další zájemce.

Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci, a to:
a)    Společenství  vlastníků  jednotek  Palackého  32  a  34  Jablonec  nad  Nisou,   
IČ     27302482, se sídlem Palackého 3860/32, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec   
nad Nisou
Výběrového  řízení  se  zúčastní  předsedkyně  SVJ  paní  Helena  Němečková  a 
místopředsedkyně SVJ paní Jitka Halamková.

- Prostor SVJ využije pro svoji činnost, konání schůzí výboru a shromáždění 
SVJ.

- Prostor chtějí vymalovat nákladem cca 8.000,- Kč.
- Kupní  smlouva  by  byla  uzavřena  se  Společenstvím  vlastníků  jednotek 

Palackého 32 a 34 Jablonec nad Nisou, IČ 27302482, se sídlem Palackého 
3860/32, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou

- Cenu navrhují ve výši 150.000,- Kč, hradit budou z úspor SVJ.
- V návaznosti  na Pravidla pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem 

města  Hlava druhá,  § 9  (Výběrové  řízení  při  prodeji  nebytových jednotek) 
odst. 3) se k bodovému hodnocení jednotlivých členů výboru přičítá 5 bodů, 
kdy je zájemce vlastníkem jiné jednotky v objektu.

b)   Ing. Jakub Chvosta, r. 1994, trvale bytem V     Úvoze 1, 466 06 Jablonec nad Nisou  
- Pan Chvosta chce prostor využít jako sklad pro sportovní a další věci, které 

se  do  bytu  v panelovém  domě  nevejdou,  trvalé  bydliště  má  sice  na 
Vrkoslavicích, ale bydlí v ul. Mozartova ve Mšeně.

- V prostoru  chce  provést  opravy  podlahy,  stropu,  vymalovat  a  zbudovat 
regály, vše nákladem ve výši cca 10.000,- Kč.

- Kupní smlouva by byla uzavřena s Ing. Jakubem Chvostou, r. 1994, trvale 
bytem V Úvoze 1, 466 06 Jablonec nad Nisou

- Cenu navrhuje ve výši 58.000,- Kč, hradit bude z vlastních úspor.

  Jméno zájemce
Výše nabídnuté 

kupní ceny body pořadí

1
. SVJ Palackého 32,34 150.000,- Kč 18,6+5= 23,6 1.

2 Ing. Jakub Chvosta 58.000,- Kč        3 2.



.

Výbor  pro  hospodaření  s majetkem  města  doporučuje  dne  23.  2.  2021 
zastupitelstvu města schválit prodej nebytové jednotky č. 3860/17 o výměře 
14  m2 v  1.  podzemním  podlaží  objektu  č.p.  3860,  3861  (Palackého  32, 
Palackého 34)  a  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti  140/20680  na 
společných částech domu a stavební parcele č. 126/4 vše v k. ú. Mšeno nad 
Nisou Společenství vlastníků jednotek Palackého 32 a 34 Jablonec nad Nisou, 
IČ 27302482,  se  sídlem  Palackého  3860/32,  Mšeno  nad  Nisou,  466 04 
Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč, splatnou při podpisu 
kupní smlouvy.




