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NÁVRH USN. ZM/N 3155
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. prodej ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 51 %

na bytových jednotkách, spoluvlastnických podílech
na společných částech domu a stavebních pozemcích
pro členy Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem
Masarykova 522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec,
PSČ 46001, IČ 25411128, plné znění usnesení viz příloha.
č. 1.

2.
a) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti

49 % na bytové jednotce č. 4787/2 v objektu Široká
4787/21 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 615/16888 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 396.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

b) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
49 % na bytové jednotce č. 4798/2 v objektu Široká
4798/24 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 584/16349 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 431.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

c) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
49 % na bytové jednotce č. 4797/2 v objektu Široká
4797/26 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 584/16296 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 431.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

d) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
49 % na bytové jednotce č. 4776/1 v objektu U Tenisu
4776/17 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 598/11825 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré



Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 411.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

e) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
49 % na bytové jednotce č. 4788/1 v objektu Široká
4788/22 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 598/11866 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 450.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

f) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
49 % na bytové jednotce č. 4790/1 v objektu Široká
4790/20 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 639/11907 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 450.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

g) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
49 % na bytové jednotce č. 4803/1 v objektu Široká
4803/18 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 598/11825 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 450.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

h) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
49 % na bytové jednotce č. 4836/1 v objektu Široká
4836/16 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 598/11825 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 473.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

i) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
49 % na bytové jednotce č. 4837/1 v objektu Široká
4837/14 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 598/11825 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 473.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

j) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
49 % na bytové jednotce č. 4857/1 v objektu Široká
4857/12 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 598/12066 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu



ve výši 473.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

k) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
49 % na bytové jednotce č. 4860/1 v objektu Široká
4860/10 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 598/11860 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 497.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

l) výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
49 % na bytové jednotce č. 4864/2 v objektu Široká
4864/8 a spoluvlastnického podílu na společných
částech domu o velikosti 584/16324 vše v k. ú. Proseč
nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 472.000 Kč s tím, že kupní cena
byla již uhrazena.

3. Smlouvu o postoupení pohledávky v plném znění, která
bude uzavřena s Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I-Staré Město, 460
01 Liberec, IČO 25411128 na částku v celkové
výši 178.714 Kč.

B. p  o  v  ě  ř  u  j  e  
   RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města podpisem Smlouvy o

postoupení pohledávky.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz
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Důvodová zpráva 
 
Převody věcí nemovitých - narovnání vztahů mezi statutárním městem 
Jablonec nad Nisou a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ 
 
Město mělo v 90. letech 20. století zájem na výstavbě nových bytů pro své občany 
s tím, že vytipovávalo lokality, vhodné pro tento záměr. Jednou z možností bylo 
získání pozemků pro bytovou výstavbu od Pozemkového fondu ČR. Město požádalo 
o bezúplatný převod státních pozemků, a tak získalo poměrně velké území v oblasti 
Horní Proseče.  
 
Vzhledem k tomu, že samo město by nedisponovalo dostatečnou finanční částkou 
pro plánovanou výstavbu, vstoupilo do jednání s Bytovým družstvem HORNÍ 
PROSEČ (dále BD HP) a uzavřelo s ním dvě smlouvy, které řešily otázky 
spolufinancování staveb a následné vypořádání po dokončení díla. Bytové družstvo 
do projektu taktéž vložilo své finanční prostředky. Ze společných finančních zdrojů 

bylo postaveno 13 objektů. Ve 12 objektech bylo vybudováno vždy po jednom bytu 
zvláštního určení (celkem 12). Tyto byty zvláštního určení byly vybudovány výhradně 
z finančních prostředků města s tím, že v rámci vypořádání vztahů mezi městem a 
BD HP budou „bezúplatně“ na město převedeny. 
 
Na výstavbu domů na Horní Proseči se městu také podařilo získat dotace – finanční 
prostředky ze státního rozpočtu (Státního fondu rozvoje bydlení - SFRB). Podmínkou 
bylo, že město musí být po dobu udržitelnosti dotace 20 let vlastníkem 51 % podílu 
na všech nově vzniklých nemovitostech, bez ohledu na výši vložených finančních 
prostředků. Proto je v katastru nemovitostí město zapsáno jako spoluvlastník 51 % 
podílu na všech objektech a družstvo jako spoluvlastník 49 %. Město je 100 % 
vlastníkem pozemků pod stavbami. 
 
Město mělo tak v celém projektu výstavby na Horní Proseči dvojí roli. Jako nositel 
dotace a kofinancující subjekt se mělo po dokončení stát 51% spoluvlastníkem 
všech nově vzniklých nemovitostí a zároveň bylo jedním z družstevníků BD HP – 
z toho titulu, že obsazovalo 12 bytů zvláštního určení.  
 
Stejně jako v obdobných případech v ČR se i zde předpokládalo majetkové 
vypořádání po skončení 20leté vázací lhůty tak, že jednotlivé byty získají 
družstevníci, kteří je užívají.  
 
Pro akci výstavby bytových domů byla ve výběrovém řízení vybrána společnost 
INTERMA a.s., která celou výstavbu včetně inženýrských sítí, komunikací a zeleně, 
zrealizovala. 
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Jedná se o níže uvedené věci nemovité, postavené v rámci bytové výstavby obytného 
souboru v Proseči nad Nisou: 
SO 02a č. p. 4776 (U Tenisu 17)  st.p.č. 703/3 
SO 01a č. p. 4787 (Široká 21)  st.p.č. 703/4 
SO 01c č. p. 4797 (Široká 26)  st.p.č. 717/6 
SO 01b č. p. 4798 (Široká 24)  st.p.č. 716 
SO 02b č. p. 4788 (Široká 22)  st.p.č. 692/6 
SO 02c č. p. 4790 (Široká 20)  st.p.č. 692/7 
SO 02d č. p. 4803 (Široká 18)  st.p.č. 692/8 
SO 02e č. p. 4836 (Široká 16)  st.p.č. 692/10 
SO 02f č. p. 4837 (Široká 14)  st.p.č. 673/7 
SO 02g č. p. 4857 (Široká 12)  st.p.č. 673/8 
SO 02h č. p. 4860 (Široká 10)  st.p.č. 659 
SO 01e č. p. 4864 (Široká   8)  st.p.č. 660/4 
SO 03  č. p. 4675 (U Tenisu-bez č.o.) st.p.č. 698/4 
Soubor výše uvedených objektů je nutné dělit na dva celky respektující fázi I a fázi II 

výstavby, protože každý z celků má odlišnou smluvní historii, tj.: 
 
fáze I - výstavba domu SO 03 se 45 bytovými jednotkami (není zde žádný byt 
zvláštního určení). Jedná se o jeden objekt č. p. 4675 (U Tenisu-bez č.o.) na st.p.č. 
698/4. Objekt byl zkolaudován v prosinci r. 2001.  
!!! Ve Smlouvě o spolufinancování stavby a organizačním zajištění projektu č. 611-
1999-OR/OIV bylo výslovně uvedeno, že se spoluvlastnický podíl na bytových 
jednotkách bude převádět bezúplatně, bude se doprodávat spoluvlastnický podíl na 
pozemku. 
 
fáze II – výstavba domů SO 01 a 02 s 248 bytovými jednotkami. Jedná se o 12 
objektů s označením SO 01 a SO 02 s celkovým počtem 248 bytů, z toho je 12 bytů 
zvláštního určení (v každém objektu je 1 byt zvláštního určení). Objekty byly 
kolaudovány postupně od listopadu 2003 do srpna 2005.  
!!! Ve Smlouvě o společném postupu investorů č. 374-2001-OR/OIV nebylo výslovně 
uvedeno, že se spoluvlastnický podíl na bytových jednotkách bude převádět 
bezúplatně, ale je zde „pouze“ závazek převodu, bude se doprodávat spoluvlastnický 
podíl na pozemku.  
 
Zde je potřeba uvést, že smlouvy i vzhledem k době vzniku nejsou z právního 
hlediska perfektní a obě smlouvy nelze obsahově chápat jako smlouvy budoucí 
o převodu vlastnictví (spoluvlastnictví) k nemovitosti (viz Právní stanovisko a 
doporučení právního postupu – Obytný soubor Horní Proseč – Domovina). 
 
Po dokončení bytové výstavby byly Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ družstevní 
podíly prodávány jednotlivým členům družstva za „tržní ceny“ (v tehdejších cenových 
relacích), které družstevníci uhradili buď hotově, nebo z úvěru. Jak vyplývá 
z nejrůznějších vyjádření, členové družstva očekávali, že dostanou zbylý podíl od 
města zadarmo. Postupovali v dobré víře a byli přesvědčeni, že si kupují celý členský 

podíl, avšak ve skutečnosti se jednalo o pořízení družstevního podílu, jemuž 
odpovídal pouze spoluvlastnický podíl družstva na objektech ve výši 49 %.  
 
Udržitelnost dotační akce tzn. doba, po kterou město nesmělo s majetkem nakládat, 
byla 20 let. Tato lhůta byla zkrácena na dobu 10 let a město nyní dotačními 
podmínkami není vázáno. V době, kdy byla ukončena 10letá vázací lhůta, požádalo 
BDHP za své družstevníky o bezúplatný převod (případně za „symbolickou“ kupní 
cenu) spoluvlastnického podílu města - bytů (51 %) a pozemků pod stavbami (100 %) 
na družstvo.  
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BD HP sice požádalo o převod v době po skončení vázací lhůty, ale podle smluv 
uzavřených mezi BD HP a městem by mělo město převést spoluvlastnický podíl města 
na družstvo až po uplynutí 20 let od nabytí právní moci kolaudace objektů. Jednotlivé 
domy byly postupně kolaudovány od roku 2001 až do roku 2005 a podle toho se liší 
konkrétní datum povinnosti převést spoluvlastnický podíl města na BD HP. Město 
má smluvně danou povinnost záležitost začít vypořádávat v letech 2021 – 2025! 
 
Dalším důležitým aspektem je skutečnost, že jak BDHP, tak město po celou dobu od 
kolaudace přistupovali ke správě domů tak, že se jedná o záležitost BDHP. BDHP 
hradilo veškeré náklady a také vybíralo od družstevníků nájemné, které následně 
používalo na splátky úvěrů a údržbu majetku. Správa domů nebyla vykonávána za 
oba vlastníky dle spoluvlastnických podílů, město spravovalo pouze byty zvláštního 
určení. Město a bytové družstvo se nepodílelo na výnosech a nákladech hospodaření 
domů ve výši spoluvlastnických podílů. Po zjištění těchto skutečností město zadalo 
externí právní společnosti vyhotovení dvou obsáhlých právních analýz, které provedly 
rozbor problematiky do důsledků a otevřely možnosti dalšího postupu v této 

záležitosti.  
 
Následně probíhala celá řada jednání na úrovni vedení města a jednání zástupců 
bytového družstva a vedení města. Bylo jasné, že v případě, že se město a družstvo 
nedohodnou, lze předpokládat vznik dlouholetého soudního sporu, oba subjekty by 
zůstávaly po celou dobu jeho trvání v právní nejistotě a převod by se mohl uskutečnit 
až po ukončení soudního sporu. Obě strany proto hledaly společné řešení přijatelné 
pro všechny zúčastněné. Výsledná dohoda nakonec byla: nepřevádět spoluvlastnický 
podíl města na BD HP, ale rozdělit objekty na bytové jednotky a převádět podíl na 
bytových jednotkách přímo na členy družstva. V tomto případě převodu se nejedná o 
veřejnou podporu de minimis. Smlouvami předpokládaný převod bytových 
jednotek na BD HP má znaky veřejné podpory a lze jej proto považovat za velmi 
rizikový. Tento postup byl zvolen i s ohledem na legitimní očekávání družstevníků a 
bylo předběžně dohodnuto, že objekty budou rozděleny prohlášením vlastníka na 
bytové jednotky a bude navržen jejich převod jednotlivým družstevníkům. 
 
V otázce ceny byla přijata filosofie, že BDHP družstevníkům svůj 49% podíl převede 
bezúplatně a město svůj 51% podíl převede nikoliv za tržní, ale za cenu vyplývající z 
ekonomického auditu. Ten měl zohlednit předně to, že město do projektu vložilo 
prostředky menší, než by odpovídaly jeho 51% podílu a dále téměř dvě desetiletí 
trvající stav, kdy celou správu a údržbu majetku hradilo BDHP. Tímto postupem by 
mělo být zajištěno naplnění původního cíle projektu z 90. let – hájení veřejného 
zájmu vzniku dostupného bydlení obyvatel města.  
 
V souladu s výše uvedeným byly v uplynulých měsících učiněny postupné kroky 
k převodu podílu města na konkrétní družstevníky:  

 dané objekty byly v katastru nemovitostí rozděleny prohlášením vlastníka na 
jednotlivé byty se spoluvlastnickým podílem na pozemku 

 byl proveden ekonomický audit a město získalo informace obsahující 

konkrétní vyčíslení závazků a pohledávek města a BDHP 
 zastupitelstvo města usnesením č. ZM/215/2019/2 dne 21. 11. 2019 

schválilo zásadní aspekty Dohody o společném postupu města a BD HP 
s časovým harmonogramem dalších kroků směřujících k prodeji (Dohodu 
v plném znění rovněž schválila rada města dne 5. 3. 2020; v návaznosti na 
další odborná stanoviska Mgr. Zwyrtek Hamplové viz níže byla tato Dohoda 
zrušena a nahrazena novou Dohodou)  
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Město si nechalo vypracovat k výše uvedené situaci ekonomický audit, stanovisko 
odbornice, která se specializuje na problematiku nakládání s nemovitým majetkem 
města a stanovisko k daňovým aspektům převodu nemovitého majetku.  
Dle ekonomického auditu auditorské společnosti konečná pohledávka města vůči 
BD HP činí částku cca 20 mil. Kč, což představuje „kupní“ ceny podílu města na 
bytových jednotkách v rozmezí cca 40.500 – 111.000 Kč na jednotku (dle výměry 
bytu) včetně podílu na pozemku, který město vlastní celý. Předchozí vedení města 
jednalo se zástupci BDHP i se členy družstva na členské schůzi o prodeji bytových 
jednotek v těchto cenových relacích.  
Zásadním dokumentem, který mimo jiné uvádí možnosti postupu při nakládání 
s nemovitým majetkem ve vlastnictví města a odůvodňuje převod spoluvlastnického 
podílu na bytových jednotkách, za ceny nižší, než je v místě a čase obvyklé, je Právní 
stanovisko a doporučení právního postupu – Obytný soubor Horní Proseč – 
Domovina. Po konzultaci a ve spolupráci s odbornicí na nakládání s nemovitým 
majetkem ve vlastnictví obcí byla vyhotovena nová Dohoda o spolupráci a dohoda o 
narovnání, kterou byly zrušeny staré závazky města a byl určen nový postup 

stanovující konkrétní vypořádání BD HP a města. V Dohodě je, mimo jiné, uveden 
termín, do kdy mohou žadatelé (družstevníci) kupovat spoluvlastnické podíly na 
bytových jednotkách a pozemcích. Je to proto, že někteří družstevníci nemají dosud 
splacené úvěry za koupi spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách, když je 
kupovali od družstva. Družstevníkům je ponechána lhůta do 31. 12. 2025 (pozn. 
Dohodu schválilo zastupitelstvo města dne 18. 2. 2021 a dne 22. 2. 2021 byla Dohoda 
uzavřena, viz text níže). 
K posouzení daňových dopadů na nabyvatele převáděného nemovitého majetku 
zadalo město vyhotovení odborného stanoviska společnosti, která se specializuje na 
daňové poradenství. Ve Vyjádření k převodu podílu města v BD Horní Proseč 
z daňového pohledu uvádí, že pro nabyvatele je daňově výhodná varianta – koupě 
spoluvlastnického podílu města o velikosti 51 % na bytové jednotce včetně podílu na 
pozemku za cenu, za kterou budou nemovité věci kupovat i členové družstva 
v ostatních 12 objektech. Naopak se z daňového hlediska jeví jako nejméně výhodný 
bezúplatný převod. V návaznosti na toto stanovisko, je ve všech případech (tj. prodej 
bytů ve všech 13 objektech) řešen převodem bytů a podílů na stavebních parcelách 
jednotně, za stejnou jednotkovou cenu. 
 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města vzal dne 6. 10. 2020 předloženou zprávu 
o Narovnání vztahů mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Bytovým 
družstvem HORNÍ PROSEČ na vědomí. 
 
K výše uvedené problematice zaslalo v prosinci 2020 Ministerstvo vnitra a 
Ministerstvo pro místní rozvoj Společné stanovisko k převodům vlastnického 
práva nebo spoluvlastnického podílu k bytům a bytovým domům, jejichž vznik 
byl spolufinancován ze státního rozpočtu na základě zákona č. 576/1990 Sb. a 
nařízení vlády č. 481/2000 Sb. Stanovisko je rovněž přílohou této zprávy. 
 

Nyní má město s BDHP uzavřenu smlouvu o výpůjčce, aby existoval právní titul 
k užívání věcí nemovitých. Výpůjčka byla uzavírána vždy na rok a každoročně se 
o rok prodlužovala. Poslední výpůjčka byla schválena radou města dne 3. 12. 2020, 
a to na dobu 5 let do 31. 12. 2025. 
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Rada města schválila na svém 30. zasedání, konaném dne 8. 10. 2020 usnesením 
č. RM/438/2020 návrh Dohody o společném postupu a dohody o narovnání 
č. SO/2019/0792 (dále i jen jako Dohoda). Tento návrh Dohody byl připraven ve 
spolupráci s odbornicí na nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví obcí Mgr. 
Zwyrtek Hamplovou. 
O schválení návrhu Dohody radou města byla informována předsedkyně Bytového 
družstva HORNÍ PROSEČ (dále jen BD HP) tak, aby mohla v předem stanovený 
termín, který byl určen na 26. 10. 2020, proběhnout Členská schůze BD HP, na které 
měla být projednána a následně schválena Dohoda o společném postupu a dohoda 
o narovnání č. SO/2019/0792. Členská schůze se vzhledem k omezení 
shromažďování více osob nemohla v daný termín uskutečnit. 
Hlasování členů BD HP proběhlo tedy per rollam, Dohoda o společném postupu a 
dohoda o narovnání č. SO/2019/0792 byla Členskou schůzí v plném znění 
schválena. 
Hlasování proběhlo následovně: souhlasilo 234, nesouhlasilo: 62. Pro schválení 
Dohody tedy bylo 79,05 % oprávněných hlasujících. Dle informace předsedkyně 

BD HP byly do nesouhlasů zařazeny i hlasy družstevníků, kteří se k dané dohodě 
nevyjádřili a na výzvu k hlasování nereagovali. (Pozn.: v době hlasování byl z družstva 
vyloučen jeden člen, proto hlasovalo 296 členů družstva.) 
 
Rada města schválila na svém 4. zasedání, konaném dne 21. 1. 2021 usnesením 
č. RM/23/2021/A zveřejnění záměru uzavření Dohody o společném postupu a 
dohody o narovnání č. SO/2019/0792 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou, 
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 262 340 a 
Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré 
Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128. Dohoda o společném postupu a dohoda o 
narovnání č. SO/2019/0792 byla zveřejněna na úřední desce v plném znění. 
 
Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání konaném dne 18. 2. 2021 projednalo 
rozsáhlý materiál o narovnání vztahů mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou 
a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ a schválení Dohody o společném postupu a 
dohody o narovnání č. SO/2019/0792 a usnesením č. ZM/16/2021: 
A. vzalo na vědomí 
"Právní stanovisko a doporučení právního postupu - Obytný soubor Horní Proseč - 
Domovina" ze dne 24. července 2020 vypracované advokátní kanceláří pro 
samosprávu Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové.  
B. schválilo 
Dohodu o společném postupu a dohodu o narovnání č. SO/2019/0792 mezi 
statutárním městem Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 
Jablonec nad Nisou, IČ 262 340 a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ, se sídlem 
Masarykova 522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128 ve 
znění, které je uvedeno v příloze důvodové zprávy.  
C. pověřilo 
RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem Dohody o společném postupu 
a dohody o narovnání č. SO/2019/0792.  

 
Dohoda o společném postupu a dohoda o narovnání č. SO/2019/0792 (dále jen 
„Dohoda“) byla uzavřena dne 22. 2. 2021. Tato Dohoda zrušila veškeré smluvní 
závazky, které byly mezi městem a BDHP v minulosti uzavřeny v souvislosti 
s výstavbou bytových domů Obytného souboru Domovina, a nahradila je novou 
dohodou. 
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Statutární město Jablonec nad Nisou v souladu s uzavřenou „Dohodou“ pokračovalo 
ve stanovených krocích a zveřejnilo svůj záměr prodeje spoluvlastnického podílu 
města o velikosti 51 % na bytových a nebytových jednotkách a na společných částech 
domu včetně podílu na pozemcích. Znění zveřejnění bylo připraveno odbornicí 
na nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví obcí Mgr. Janou Zwyrtek 
Hamplovou. 
Posledním krokem je rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji. 
 
Narovnání spoluvlastnických vztahů k 12 bytům zvláštního určení 
Zároveň je v rámci majetkového narovnání vztahů mezi městem a BD HP řešen převod 
spoluvlastnického podílu o velikosti 49 % k 12 bytovým jednotkám zvláštního určení 
ve 12 objektech na město. Tyto byty zvláštního určení byly vybudovány výhradně 
z finančních prostředků města.  
V podmínkách o poskytnutí dotace bylo ustanovení, které nařizovalo, aby v každém 
objektu byl vybudován minimálně jeden byt zvláštního určení (byt pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace). Družstvo nemohlo podmínky přidělení 

dotace na byty zvláštního určení splnit, proto kvůli naplnění podmínek dotace 
vybudovalo Město byty výhradně ze svých finančních prostředků. Město navýšilo svůj 
investiční podíl na realizaci výstavby obytného souboru Horní Proseč a tím 
„odkoupilo“ byty zvláštního určení. 
Z důvodu splnění dotačních podmínek nemohly být byty v té době převedeny na 
Město, a tak se Město na dalších 20 let stalo spoluvlastníkem ideálního 
spoluvlastnického podílu na bytových jednotkách ve výši 51 % (a BDHP 49 %) s tím, 
že po uplynutí 20 let a 6 měsíců převede BDHP svůj, Městem již odkoupený, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 49 % na 12 bytech zvláštního určení na Město.  
 
V první etapě výstavby Město vybudovalo 7 bytů zvláštního určení.  
Město uhradilo za byty zvláštního určení následující částky: 

 
Označení bytového 

domu 
Bytová 

jednotka č. 

Podlahová 
plocha bytu 

v m2 

Smluvní cena  
v Kč 

1. 01a – Široká 21 4787/2 61,5 
(včetně sklepa) 

396.000,- 

2. 01b – Široká 24 4798/2 58,4 431.000,- 

3. 01c – Široká 26 4797/2 58,4 431.000,- 

4. 02a – U Tenisu 17 4776/1 59,8 411.000,- 

5. 02b – Široká 22 4788/1 59,8 450.000,- 

6. 02c – Široká 20 4790/1 63,9 
(včetně sklepa) 

450.000,- 

7. 02d – Široká 18 4803/1 59,8 450.000,- 

Celkem 3.019.000,- 

 
V další etapě výstavby Město vybudovalo dalších 5 bytů zvláštního určení.  
Město uhradilo za byty zvláštního určení následující částky: 

 
Označení bytového 

domu 
Bytová 

jednotka č. 

Podlahová 

plocha bytu 
v m2 

Smluvní cena  
v Kč 

8. 02e – Široká 16 4836/1 59,8 473.000,- 

9. 02f – Široká 14 4837/1 59,8 473.000,- 

10. 02g – Široká 12 4857/1 59,8 473.000,- 

11. 02h – Široká 10 4860/1 59,8 497.000,- 

12. 01e – Široká 8 4864/2 58,4 472.000,- 

Celkem 2.388.000,- 
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Celkem za 12 bytových jednotek zvláštního určení Město uhradilo 5.407.000,- Kč. 
 
Město bude vypořádávat bytové jednotky jako koupi (nikoliv dar), a to vzhledem 
k tomu, že kupní cena byla uhrazena již v době výstavby domů formou navýšení 
investičního podílu města do projektu. Pozemky jsou ve 100 % vlastnictví města. 
 
Řešení vypořádání spoluvlastnictví k bytovým jednotkám zvláštního určení tak, jak 
je výše uvedeno, je v souladu s Dohodou o společném postupu a dohodou o narovnání 
č. SO/2019/0792 ze dne 22. 2. 2021 uzavřenou mezi statutárním městem Jablonec 
nad Nisou a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ. 
 
Postoupení pohledávky 
V rámci převodu podílů na bytových jednotkách domů na družstevníky BD Horní 
Proseč bylo jednáno o postoji města vůči dluhům, které družstvo eviduje za 
podnájemníky bytů zvláštního určení, které jsou města, jež tyto nájemníky do bytů 
obsazuje (podnajímá). Družstvo eviduje za dlužníky pohledávky z titulu dlužného 

nájemného a služeb souvisejících ve výši 178.714 Kč. S ohledem na skutečnost, že 
do těchto bytů obsazovalo podnájemníky samotné město, se město k dotčeným 
dluhům přihlašuje a souhlasilo s jejich postoupením v rámci majetkového vypořádání 
bytových jednotek. Předmětné dluhy jsou již vymáhány v rámci nařízených exekucí. 
Pozn. Co se týká dluhů těchto dlužníků vůči městu (alikvótní část nájemného), takové 
dluhy město neeviduje. 
 
Návrh usnesení: 
A. 1. prodej ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 51 % na bytových a 
nebytových jednotkách, spoluvlastnických podílech na společných částech 
domu a stavebních pozemcích pro členy Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se 
sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, 
IČ 25411128, plné znění usnesení viz příloha č. 1 důvodové zprávy 
 
A. 2. výkup ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 49 % na 12 bytech 

zvláštního určení 
a) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4787/2 v objektu Široká 4787/21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 615/16888 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 396.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 

b) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4798/2 v objektu Široká 4798/24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 584/16349 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 431.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 

c) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4797/2 v objektu Široká 4797/26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 584/16296 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 431.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 
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d) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4776/1 v objektu U Tenisu 4776/17 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 598/11825 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 411.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 

e) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4788/1 v objektu Široká 4788/22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 598/11866 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 450.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 

f) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4790/1 v objektu Široká 4790/20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 639/11907 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 450.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 

g) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4803/1 v objektu Široká 4803/18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 598/11825 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 450.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 

h) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4836/1 v objektu Široká 4836/16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 598/11825 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 473.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 

i) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4837/1 v objektu Široká 4837/14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 598/11825 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 473.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 

j) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 

o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4857/1 v objektu Široká 4857/12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 598/12066 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 473.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 

k) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4860/1 v objektu Široká 4860/10 a 
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spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 598/11860 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 497.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 

l) Zastupitelstvo města schvaluje výkup ideálního spoluvlastnického podílu 
o velikosti 49 % na bytové jednotce č. 4864/2 v objektu Široká 4864/8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 584/16324 vše v 
k. ú. Proseč nad Nisou od Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 472.000 Kč s tím, že kupní cena byla již 
uhrazena. 

A.3. + B. – Smlouva o postoupení pohledávky 
A.3. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o postoupení pohledávky v plném znění, 
která bude uzavřena s Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 
522/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 25411128 na částku v celkové 
výši 178.714 Kč. 
B. Zastupitelstvo města pověřuje RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města 
podpisem Smlouvy o postoupení pohledávky. 
 
 
 
Přílohy:  

 příloha č. 1 - Návrh usnesení na prodej ideálních spoluvlastnických podílů o 
velikosti 51 % na bytových a nebytových jednotkách, spoluvlastnických 
podílech na společných částech domu a stavebních pozemcích pro členy 
Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I 
– Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128 

 příloha č. 2 - Dohoda o společném postupu a dohoda o narovnání č. 
SO/2019/0792 

 příloha č. 3 - Právní stanovisko a doporučení právního postupu – Obytný 
soubor Horní Proseč – Domovina ze dne 24. července 2020 

 příloha č. 4 - Audit vzájemných pohledávek SMJN a BDHP 
 příloha č. 5 - Vyjádření k převodu podílu města v BDHP z daňového pohledu 
 příloha č. 6 - Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva pro Místní 

rozvoj k dané problematice z prosince 2020 
 příloha č. 7 - Smlouva o postoupení pohledávky 

 



Příloha č. 1 - Návrh usnesení na prodej ideálních spoluvlastnických podílů 
o velikosti 51 % na bytových a nebytových jednotkách, spoluvlastnických 
podílech na společných částech domu a stavebních pozemcích pro členy 
Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – 
Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128 
 
 
Široká 8 

1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického podílu o 
velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/1 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní I. P., nar. 1968, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 85.675,16 Kč. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického podílu o 

velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/3 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou, paní Z. M., nar. 1978 a panu M. M., nar. 1973, oba bytem Jablonec 
nad Nisou, každému ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 85.675,16 Kč. 

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického podílu o 
velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/4 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou, manželům V., nar. 1968 a A., nar. 1967, Š., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 86.834,68 Kč. 

4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického podílu o 
velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/5 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
723/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. V., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 93.147,58 Kč. 

5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického podílu o 
velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/6 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní L. V., nar. 1964, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 84.386,81 Kč. 

6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického podílu o 

velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/7 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
809/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Mgr. T. D., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 104.227,38 Kč.  

 
7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického podílu o 

velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/8 v objektu Široká 8 a 



spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
448/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Ing. Z. S., nar. 1944, bytem Jablonec nad Nisou a 
Ing. J. S., nar. 1941, bytem Praha 3, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 57.718 Kč. 

8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického podílu o 
velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/9 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
801/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu Ing. D. H., nar. 1971, bytem Jablonec nad Nisou a paní M. H., 
nar. 1976, bytem Jablonec nad Nisou, každému ideální spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/2, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 
103.196,70 Kč. 

9. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického podílu o 

velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/10 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní K. V., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 86.834,68 Kč. 

10. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/11 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
723/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní L. S., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 93.147,58 Kč. 

11. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/12 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům T., nar. 1979 a M., nar. 1981, U., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 84.386,81 Kč. 

12. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/13 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
809/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. B., nar. 1981, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 104.227,38 Kč. 

13. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/14 v objektu Široká 8 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
448/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. H., nar. 1972, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 57.718 Kč. 

14. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/15 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
801/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 



100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům K., nar. 1974 a K., nar. 1975, N., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 103.196,70 Kč. 

15. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/16 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu V. K., nar. 1982, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 86.834,68 Kč. 

16. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/17 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
723/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. V., nar. 1968, bytem Chrastava, a to vše za vzájemně 

dohodnutou kupní cenu ve výši 93.147,58 Kč. 
17. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/18 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. H., nar. 1967, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 84.386,81 Kč. 

18. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/19 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
809/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Bc. M. J., nar. 1970, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 104.227,38 Kč. 

19. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/20 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
448/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou L. M., nar. 1945, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 57.718 Kč. 

20. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/21 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
801/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům M., nar. 1968 a M., nar. 1975, S., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 103.196,70 Kč. 

21. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/22 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
702/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Š., nar. 1975 a K., nar. 1968, Š., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 90.442,05 Kč. 

22. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/23 v objektu Široká 8 a 



spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
723/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní L. H., nar. 1979, bytem Praha 9, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 93.147,58 Kč. 

23. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4864/24 v objektu Široká 8 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16324, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 660/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům M., nar. 1963 a V., nar. 1964, F., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 84.386,81 Kč. 

 
 
Široká 10 

24. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/2 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
652/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní A. Č., nar. 1970, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 81.045,09 Kč. 

25. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/3 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. L., nar. 1983, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 81.418 Kč. 

26. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/4 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. S., nar. 1988, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.586,95 Kč. 

27. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/5 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní L. M., nar. 1974, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.586,95 Kč. 

28. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/6 v objektu Široká 10 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Mgr. T. D., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.796,48 Kč. 

29. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/7 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 



100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům K., nar. 1957 aj., nar. 1957, P., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.299,28 Kč. 

30. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/8 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu L. H., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.586,95 Kč. 

31. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/9 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
627/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1951 a J., nar. 1957, F., bytem Praha 4, a to vše za 

vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 77.937,53 Kč. 
32. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/10 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. Č., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.796,48 Kč. 

33. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/11 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní E. S., nar. 1950, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.299,28 Kč. 

34. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/12 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou T. H., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.586,95 Kč. 

35. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/13 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. B., nar. 1981, bytem Semily, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.586,95 Kč. 

36. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/14 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. V., nar. 1968, bytem Chrastava, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.796,48 Kč. 

37. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/15 v objektu Široká 10 a 



spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům T. F., nar. 1962, bytem Jablonec nad Nisou a Heleně 
Floriánové, nar. 1964, bytem U Tenisu 10, Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.299,28 Kč. 

38. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/16 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu V. K., nar. 1980, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.586,95 Kč. 

39. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/17 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 

592/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. Z., nar. 1969, bytem Liberec, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 73.586,95 Kč. 

40. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/18 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu Mgr. P. Ž., nar. 1966, Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.796,48 Kč. 

41. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4860/19 v objektu Široká 10 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11860, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 659 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. P., nar. 1973, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.299,28 Kč. 

 
 
 
Široká 12 

42. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/2 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
652/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. K., nar. 1983, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.768,02 Kč. 

43. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/3 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům M., nar. 1981 a P., nar. 1977, K., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 81.139,66 Kč. 

44. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/4 v objektu Široká 12 a 



spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům V., nar. 1953 a J., nar. 1953, D., bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.335,38 Kč. 

45. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/5 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům D., nar. 1980 a J., nar. 1979, K., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.335,38 Kč. 

46. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/6 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
695/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 

100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní D. U., nar. 1982, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 86.094,75 Kč. 

47. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/7 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům, V., nar. 1978 a L., nar. 1979, M., oba bytem Rychnov u 
Jablonce nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 
80.024,76 Kč. 

48. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/8 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1953 J., nar. 1956, Č., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.335,38 Kč. 

49. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/9 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům P., nar. 1964 a I., nar. 1965, B., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.335,38 Kč. 

50. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/10 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 

100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. V., nar. 1947, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.520,27 Kč. 

51. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/11 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
710/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 



Nisou manželům Z., nar. 1953 a J., nar. 1956, B., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 87.952,91 Kč. 

52. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/12 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní D. H., nar. 1970, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.335,38 Kč. 

53. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/13 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. S., nar. 1980, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.335,38 Kč. 

54. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/14 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
698/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní L. H., nar. 1969, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 86.466,38 Kč. 

55. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/15 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům P. F., nar. 1971, bytem Jablonec nad Nisou a P. F., 
nar. 1970, bytem Rychnov u Jablonce nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.024,76 Kč. 

56. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/16 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
634/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. N., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 78.538,23 Kč. 

57. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/17 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní L. D., nar. 1975, bytem Praha 1, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.335,38 Kč. 

58. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/18 v objektu Široká 12 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
692/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu N. D., nar. 1991, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 85.723,12 Kč. 

59. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4857/19 v objektu Široká 12 a 



spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/12066, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu B. T., nar. 1974, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.024,76 Kč. 

 
 
Široká 14 

60. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/2 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
652/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní D. Z., nar. 1957, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 81.037,99 Kč. 

61. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/3 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní R. P., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 81.410,86 Kč. 

62. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/4 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní V. Č., nar. 1990, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.580,50 Kč. 

63. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/5 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu D. B., nar. 1972, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.580,50 Kč. 

64. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/6 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. V., nar. 1973, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.789,40 Kč. 

65. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/7 v objektu Široká 14 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Mgr. M. T., nar. 1966, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.292,24 Kč. 

66. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/8 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 



100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. R., nar. 1976, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.580,50 Kč. 

67. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/9 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům P., nar. 1975 a S., nar. 1971, K., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.580,50 Kč. 

68. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/10 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu K. K., nar. 1950, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 

vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.789,40 Kč. 
69. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/11 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům P. I., nar. 1977 a J. S. V., nar. 1964, oba bytem Jablonec 
nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.292,24 
Kč. 

70. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/12 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1953 a J., nar. 1954, Č., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.580,50 Kč. 

71. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/13 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. K., nar. 1951, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.580,50 Kč. 

72. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/14 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům MUDr. H., nar. 1950 a MUDr. P., nar. 1951, Š., oba bytem 

Petra Bezruče 58, Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 80.789,40 Kč. 

73. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/15 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu V. S., nar. 1971, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.292,24 Kč. 



74. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/16 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům I., nar. 1945 a L., nar. 1943, K., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.580,50 Kč. 

75. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/17 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní R. V., nar. 1980, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.580,50 Kč. 

76. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/18 v objektu Široká 14 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. P., nar. 1983, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.789,40 Kč. 

77. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4837/19 v objektu Široká 14 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 673/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní V. D., nar. 1951, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.292,24 Kč. 

 
 
Široká 16 

78. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/2 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
652/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou manželům F., nar. 1966 aj., nar. 1980, M., oba bytem Jablonec 
nad Nisou – Proseč nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
ve výši 81.093,12 Kč. 

79. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/3 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou paní P. N., nar. 1974, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 

vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 81.466,25 Kč. 
80. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/4 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou paní L. M., nar. 1983, bytem Tanvald, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.630,57 Kč. 



81. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/5 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou manželům D., nar. 1969 a I., nar. 1973, V., oba bytem Beroun, a 
to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.630,57 Kč. 

82. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/6 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou panu Ing. M. B., nar. 1971, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.844,37 Kč. 

83. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/7 v objektu Široká 16 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou panu A. V., nar. 1983, bytem Chrastava, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.346,87 Kč. 

84. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/8 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou paní J. B., nar. 1982, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.630,57 Kč. 

85. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/9 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou manželům V., nar. 1948 a V., nar. 1949, Ch., oba bytem Jablonec 
nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.630,57 
Kč. 

86. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/10 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou paní M. V., nar. 1971, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.844,37 Kč. 

87. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/11 v objektu Široká 16 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou paní L. Š., nar. 1981, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.346,87 Kč. 

88. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/12 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 



100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou manželům J., nar. 1986 a M., nar. 1989, Š., oba bytem Jablonec 
nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.630,57 
Kč. 

89. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/13 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou paní J. P., nar. 1960, bytem Liberec 15, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.630,57 Kč.  

90. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/14 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 

nad Nisou paní M. Č., nar. 1983, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.844,37 Kč. 

91. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/15 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou manželům R., nar. 1963 a M., nar. 1972, P., oba bytem Jablonec 
nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.346,87 
Kč. 

92. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/16 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou manželům D., nar. 1977 a A., nar. 1970, H., oba bytem Jablonec 
nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.630,57 
Kč. 

93. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/17 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou paní H. J., nar. 1957, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.630,57 Kč. 

94. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/18 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 

100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou paní L. J., nar. 1974, bytem Praha 3, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.844,37 Kč. 

95. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4836/19 v objektu Široká 16 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/10 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou manželům M. P., nar. 1959, bytem Praha 1 a S. K., nar. 1954, 



bytem Wallingford, USA, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
ve výši 80.346,87 Kč. 

 
 
Široká 18 

96. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/2 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
652/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům D., nar. 1975 a J., nar. 1975, N., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.988,36 Kč. 

97. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/3 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 

100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu D. S., nar. 1991, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 81.361,01 Kč. 

98. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/4 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu P. Z., nar. 1975, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.535,45 Kč. 

99. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/5 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní ThDr. M. C., nar. 1986, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.535,45 Kč. 

100. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/6 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Ing. K. P., nar. 1992, bytem Brno a L. P., nar. 1990, bytem 
Blansko, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.739,93 Kč. 

101. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/7 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 

Nisou manželům M., nar. 1951 a A., nar. 1956, Š., oba bytem Lučany nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.243,07 Kč. 

 
 
 
 
 
 



102. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/8 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům I., nar. 1968 a R., nar. 1971, D., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.535,45 Kč. 

103. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/9 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Ž. R., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.535,45 Kč. 

104. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/10 v objektu Široká 18 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní R. P., nar. 1961, bytem Norimberk, Spolková republika Německo, 
a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.739,93 Kč. 

105. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/11 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Ing. T., nar. 1987 a Mgr. L., nar. 1988, K., oba bytem 
Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 
80.243,07 Kč. 

106. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/12 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu V. C., nar. 1977, bytem Liberec, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.535,45 Kč. 

107. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/13 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Mgr. I. H., nar. 1970, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.535,45 Kč. 

108. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/14 v objektu Široká 18 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. Z., nar. 1973, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.739,93 Kč. 

 
 
 



109. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/15 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. J., nar. 1980, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.243,07 Kč. 

110. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/16 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům M., nar. 1978 a M., nar. 1976, B., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.535,45 Kč. 

111. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/17 v objektu Široká 18 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům MDDr. L. A., nar. 1993, bytem Poniklá a L. A., nar. 1988, 
bytem Martinice v Krkonoších, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
ve výši 73.535,45 Kč. 

112. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/18 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní O. S., nar. 1980, bytem Liberec, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 80.739,93 Kč. 

113. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4803/19 v objektu Široká 18 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/8 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu L. K., nar. 1951, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.243,07 Kč. 

 
Široká 20 

114. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/2 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
693/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní K. M., nar. 1988, bytem Semily, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 86.073,40 Kč. 

115. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/3 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní L. P. H., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 81.353,64 Kč. 
 



116. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/4 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. H., nar. 1985, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.528,79 Kč. 

117. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/5 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům D., nar. 1953 a I., nar. 1947, K., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.528,79Kč. 

118. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/6 v objektu Široká 20 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Ing. J. B. H., nar. 1982, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.732,62 Kč. 

119. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/7 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Z., nar. 1953 a M., nar. 1955, B., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.235,81 Kč. 

120. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/8 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. R., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.528,79 Kč. 

121. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/9 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. Z., nar. 1961, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.528,79 Kč. 

122. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/10 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 

650/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní K. M., nar. 1983, bytem Desná, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 80.732,62 Kč. 

123. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/11 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 



Nisou manželům L. M., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou a R. M., 
nar. 1978, bytem Liberec, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
ve výši 80.235,81 Kč. 

124. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/12 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu L. K., nar. 1972, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.528,79 Kč. 

125. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/13 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům P., nar. 1965 a Mgr. J., nar. 1952, M., oba bytem Jablonec 

nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.528,79 
Kč. 

126. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/14 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům D., nar. 1978 a L., nar. 1979, H., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.732,62 Kč. 

127. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/15 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Ing. J., nar. 1936 a A., nar. 1944, L., oba bytem Jablonec 
nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.235,81 
Kč. 

128. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/16 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. B., nar. 1960, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.528,79 Kč. 

129. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/17 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 

Nisou manželům V., nar. 1976 aj., nar. 1973, F., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.528,79 Kč. 

130. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/18 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům P., nar. 1971 a T., nar. 1986, K., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.732,62 Kč. 



131. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4790/19 v objektu Široká 20 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11907, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/7 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. M., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.235,81 Kč. 

 
 
Široká 21 

132. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/1 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům T., nar. 1976 aj., nar. 1978, Š., oba bytem Liberec, a to vše 

za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 85.021,72 Kč. 
133. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/3 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. B., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 85.021,72 Kč. 

134. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/4 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M., nar. 1976 a H., nar. 1983,  F., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 86.172,39 Kč.  

135. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/5 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
771/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu F. B., nar. 1993, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 98.574,05 Kč. 

136. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/6 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
703/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. V., nar. 1982, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 89.880,10 Kč. 

137. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/7 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
857/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Ing. J. K., nar. 1956, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 109.569,34 Kč. 
 



138. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/8 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
621/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní V. T., nar. 1970, bytem Liberec 15 – Starý Harcov, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 79.396,22 Kč. 

139. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/9 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
693/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu P. M., nar. 1977, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 88.601,58 Kč. 

140. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/10 v objektu Široká 21 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. N., nar. 1974, bytem Železný Brod, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 86.172,39 Kč. 

141. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/11 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
764/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. H., nar. 1965, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 97.679,09 Kč. 

142. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/12 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M, S,, nar. 1975, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 83.743,20 Kč. 

143. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/13 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
809/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům P., nar. 1979 a K., nar. 1983, Š., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 103.432,44 Kč. 

144. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/14 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 

584/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu L. M., nar. 1951, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 74.665,69 Kč. 

145. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/15 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 



Nisou paní J. P., nar. 1963, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 85.021,72 Kč. 

146. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/16 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
722/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. F., nar. 1991, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 92.309,29 Kč. 

147. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/17 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
766/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům P., nar. 1979 aj., nar. 1975, H., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 97.934,79 Kč. 

148. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/18 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
697/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu P. M. nar. 1972, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 89.112,99 Kč. 

149. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/19 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
859/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní L. K., nar. 1963, bytem Mladá Boleslav, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 109.825,05 Kč. 

150. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/20 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
584/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní H. S., nar. 1954, bytem a panu T. S., nar. 1978, bytem Praha 4, 
každému ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 74.665,69 Kč. 

151. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/21 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
713/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1966 a L., nar. 1974, M., bytem Liberec 15, a to vše 
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 91.158,63 Kč. 

152. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/22 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Mgr. T. V., nar. 1971, bytem Rokytno a panu Ing. J. H., r. 1969, 
bytem Jablonec nad Nisou, každému ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 
½, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 86.172,39 Kč.  



153. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/23 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
803/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Ing. J., nar. 1951 a M., nar. 1957, D., oba bytem Jablonec 
nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 102.665,32 
Kč. 

154. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4787/24 v objektu Široká 21 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16888, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. V., nar. 1968, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 83.743,20 Kč. 

 

Široká 22 
155. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/2 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
652/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní E. L., nar. 1968, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 81.036,88 Kč. 

156. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/3 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu V. T., nar. 1945, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 81.409,75 Kč. 

157. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/4 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu O. T., nar. 1993, bytem Lučany nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.579,50 Kč. 

158. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/5 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům D., nar. 1977 a L., nar. 1983, Š., oba bytem Jablonec nad 
Nisou 7, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.579,50 Kč. 

159. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/6 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní D. H., nar. 1954, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.788,30 Kč. 

160. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/7 v objektu Široká 22 a 



spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu V. G., nar. 1947, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.291,15 Kč. 

161. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/8 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům K. M., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou a L. V., 
nar. 1961, bytem Praha 4, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
ve výši 73.579,50 Kč. 

162. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/9 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 

592/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní A. Ř., nar. 1980, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.579,50 Kč. 

163. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/10 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu K. M., nar. 1976, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.788,30 Kč. 

164. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/11 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu S. Š., nar. 1994, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.291,15 Kč. 

165. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/12 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. L., nar. 1976, bytem a panu M. P., nar. 1983, bytem Dolný 
Hričov, Slovensko, každému ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2,  a 
to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.579,50 Kč. 

166. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/13 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 

592/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1973 a M., nar. 1973, F., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.579,50 Kč. 

167. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/14 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 



Nisou panu L. Š., nar. 1954 a paní V. S., nar. 1970, oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.788,30 Kč. 

168. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/15 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
687/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. Š., nar. 1980, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 85.387,02 Kč. 

169. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/16 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní B. Z., nar. 1964, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.579,50 Kč. 

170. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/17 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. R., nar. 1969, bytem Janov nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.579,50 Kč.  

171. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/18 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Ing. D. L., nar. 1983, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.788,30 Kč. 

172. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4788/19 v objektu Široká 22 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11866, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 692/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní P. K., nar. 1972, bytem Liberec II. – NOVÉ MĚSTO, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.291,15 Kč. 

 
Široká 24 

173. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/1 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1943 a D., nar. 1944, K., oba bytem Jablonec nad 

Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 85.645,24 Kč. 
174. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/3 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům K. Š., nar. 1991, bytem Jablonec nad Nisou a V. Š., 
nar. 1990, bytem Lučany nad Nisou 164, Lučany nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 85.645,24 Kč. 



175. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/4 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní L. V., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 86.804,35 Kč. 

176. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/5 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
723/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu P. H., nar. 1974, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 93.115,05 Kč. 

177. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/6 v objektu Široká 24 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům RNDr. A., nar. 1965 a RNDr. S., nar. 1965, Ž., oba bytem 
Lysá nad Labem, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 
84.357,35 Kč. 

178. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/7 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
809/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní P. S., nar. 1973, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 104.190,98 Kč. 

179. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/8 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
584/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu L. V., nar. 1971, bytem Doksy, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 75.213,27 Kč. 

180. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/9 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům D., nar. 1949 a J., nar. 1948, Š., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 85.645,24 Kč. 

181. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/10 v objektu Široká 24 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1973 a J., nar. 1969, S., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 86.804,35 Kč. 

 
 
 



182. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/11 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
723/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Ing. B. N., nar. 1962, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 93.115,05 Kč. 

183. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/12 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Z. K., nar. 1952, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 84.357,35 Kč. 

184. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/13 v objektu Široká 24 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
862/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům A., nar. 1954 a J., nar. 1957, F., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 111.016,84 Kč. 

185. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/14 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
584/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní V. S., nar. 1952, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 75.213,27 Kč. 

186. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/15 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. U., nar. 1956, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 85.645,24 Kč. 

187. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/16 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům V., nar. 1947 a B., nar. 1948, C., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 86.804,35 Kč. 

188. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/17 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 

723/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům H., nar. 1979 a M., nar. 1978, N., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 93.115,05 Kč. 

189. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/18 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 



Nisou manželům R., nar. 1966 a Š., nar. 1966, K., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 84.357,35 Kč. 

190. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/19 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
809/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. S., nar. 1984, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 104.190,98 Kč. 

191. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/20 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
584/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní I. Č., nar. 1972, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 75.213,27 Kč. 

192. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/21 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. T., nar. 1970, bytem Plavy, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 85.645,24 Kč. 

193. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/22 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. P., nar. 1963, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 86.804,35 Kč. 

194. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/23 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
723/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům M., nar. 1987 a L., nar. 1986, L., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 93.115,05 Kč. 

195. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4798/24 v objektu Široká 24 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16349, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 716 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům T., nar. 1977 a K., nar. 1977, G., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 84.357,35 Kč. 

 

 
Široká 26 

196. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/1 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní H. P., nar. 1965, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 85.672,06 Kč. 



197. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/3 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům R. I., nar. 1976, bytem Jablonec nad Nisou a L. I., nar. 
1974, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu ve výši 85.672,06 Kč. 

198. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/4 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. S., nar. 1950, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 86.831,53 Kč. 

199. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/5 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
723/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. D., nar. 1980, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 93.144,20 Kč. 

200. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/6 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1952 a H., nar. 1957, A., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 84.383,75 Kč. 

201. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/7 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
809/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1986 a K., nar. 1990, D., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 104.223,60 Kč. 

202. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/8 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
584/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu MUDr. R. Š., nar. 1983, bytem, Michalovce, Slovensko, a to vše 
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 75.236,81 Kč. 

203. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/9 v objektu Široká 26 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu D. H., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 85.672,06 Kč. 

204. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/10 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 



100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J. H., nar. 1963, bytem Jablonec nad Nisou a P. H., 
nar. 1965, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 86.831,53 Kč. 

205. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/11 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
723/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu O. P., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 93.144,20 Kč. 

206. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/12 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 

Nisou panu P. Š., nar. 1963, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 84.383,75 Kč. 

207. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/13 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
809/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. B., nar. 1993, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 104.223,60 Kč. 

208. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/14 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
584/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1963 a A., nar. 1964, P., bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 75.236,81 Kč. 

209. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/15 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. K., nar. 1988, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 85.672,06 Kč. 

210. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/16 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům A., nar. 1968 a Z., nar. 1970, K., oba bytem Jablonec nad 

Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 86.831,53 Kč. 
211. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/17 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
723/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní R. K., nar. 1968, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 93.144,20 Kč. 



212. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/18 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu P. D., nar. 1986, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 84.383,75 Kč. 

213. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti51% na bytové jednotce č. 4797/19 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
809/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J. B., nar. 1982, bytem Jablonec nad Nisou a E. B., 
nar. 1988, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 104.223,60 Kč. 

214. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/20 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
584/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Š. P., nar. 1978, bytem Praha, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 75.236,81 Kč. 

215. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/21 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
665/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům P., nar. 1974 a A., nar. 1974 V., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 85.672,06 Kč. 

216. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/22 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
674/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. P., nar. 1963, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou cenu ve výši 86.831,53 Kč. 

217. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/23 v objektu Široká 26 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
723/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům H., nar. 1986 a D., nar. 1983, F., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 93.144,20 Kč. 

218. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4797/24 v objektu Široká 26 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/16296, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 717/6 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní V. S., nar. 1959 a panu E. P., nar. 1944, oba bytem Jablonec nad 
Nisou, každému ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 84.383,75 Kč. 

 
 
 



U Tenisu 17 
219. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/2 v objektu U Tenisu 17 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
652/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní V. Š., nar. 1993, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.883,60 Kč. 

220. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/3 v objektu U Tenisu 17 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
655/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní D. R., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 81.255,76 Kč. 

221. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/4 v objektu U Tenisu 17 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům G., nar. 1970 a D., nar. 1972, Š., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.440,32 Kč. 

222. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/5 v objektu U Tenisu 17 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. B., nar. 1980, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.440,32 Kč. 

223. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/6 v objektu U Tenisu 17 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Z. M., nar. 1943, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.635,49 Kč.  

224. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/7 v objektu U Tenisu 17 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům P., nar. 1975 a I., nar. 1976, K., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.139,27 Kč. 

225. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/8 v objektu U Tenisu 17 a 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní E. P., nar. 1956, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.440,32 Kč. 

226. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/9 v objektu U Tenisu 17 a 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 



100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1951 a A., nar. 1955, T., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.440,32 Kč. 

227. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/10 v objektu U Tenisu 17 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. H., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.635,49 Kč. 

228. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/11 v objektu U Tenisu 17 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu P. B., nar. 1977, bytem U Tenisu 17, Jablonec nad Nisou, a to 

vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.139,27 Kč. 
229. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/12 v objektu U Tenisu 17 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům P., nar. 1980 a K., nar. 1980, N., oba bytem Rádlo, a to vše 
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.440,32 Kč. 

230. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/13 v objektu U Tenisu 17 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. P., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.440,32 Kč. 

231. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/14 v objektu U Tenisu 17 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Ing. V., nar. 1953 a M., nar. 1977, L., oba bytem Jablonec 
nad Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.635,49 
Kč. 

232. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/15 v objektu U Tenisu 17 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu R. M., nar. 1977, bytem Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou 

(je v dotazníku), a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 
80.139,27 Kč. 

233. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/16 v objektu U Tenisu 17 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům A., nar. 1972 a A., nar. 1971, P., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 73.440,32 Kč. 



234. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/17 v objektu U Tenisu 17 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
592/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu L. R., nar. 1982, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 73.440,32 Kč. 

235. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/18 v objektu U Tenisu 17 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
650/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu R. D., nar. 1983, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 80.635,49 Kč. 

236. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4776/19 v objektu U Tenisu 17 

a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
646/11825, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 703/3 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. H., nar. 1964, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 80.139,27 Kč. 

 
 
U Tenisu 4675 

237. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/1 v objektu U Tenisu 4675 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
430/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu L. S., nar. 1950, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 59.600,09 Kč. 

238. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/2 v objektu U Tenisu 4675 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
430/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. Č., nar. 1958, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 59.600,09 Kč. 

239. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/3 v objektu U Tenisu 4675 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
507/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Z. B., nar. 1966, bytem Liberec, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 70.272,66 Kč.  

240. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/4 v objektu U Tenisu 4675 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
310/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. S., nar. 1950, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 42.967,50 Kč. 
 



241. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/5 v objektu U Tenisu 4675 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
292/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu P. K., nar. 1965, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 40.472,62 Kč. 

242. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/6 v objektu U Tenisu 4675 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
430/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. R., nar. 1950, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 59.600,09 Kč. 

243. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/7 v objektu U Tenisu 4675 

a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
430/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. J., nar. 1974, bytem Štramberk, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 59.600,09 Kč. 

244. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/8 v objektu U Tenisu 4675 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
507/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Z., nar. 1958 a Z., nar. 1955, W., bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 70.272,66 Kč. 

245. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/9 v objektu U Tenisu 4675 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
310/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní H. K. M., nar. 1955, bytem Rychnov u Jablonce nad Nisou, a to 
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 42.967,50 Kč. 

246. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/10 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
292/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. Š., nar. 1978, bytem Lomnice nad Popelkou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 40.472,62 Kč. 

247. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/11 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 

430/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu D. S., nar. 1979, bytem Osečná - Kotel, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 59.600,09 Kč. 

248. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/12 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
430/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 



Nisou paní J. R., nar. 1948, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 59.600,09 Kč. 

249. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/13 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
507/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Z., nar. 1958 a Z., nar. 1955, W., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 70.272,66 Kč. 

250. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/14 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
310/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům M., nar. 1973 a J., nar. 1973, V., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 42.967,50 Kč. 

251. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/15 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
292/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní V. D., nar. 1951, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 40.472,62 Kč. 

252. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/16 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
445/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní I. P., nar. 1961, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 61.679,16 Kč. 

253. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/17 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
445/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. P., nar. 1976, bytem Praha, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 61.679,16 Kč. 

254. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/18 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
502/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Mgr. M. S., nar. 1968, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 69.579,64 Kč. 

255. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/19 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
308/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100 %) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou paní L. Č., nar. 1990, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 42.690,29 Kč. 

 
 



256. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/20 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
291/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100 %) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou paní I. H., nar. 1965, bytem Praha, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 40.334,01 Kč. 

257. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/21 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
445/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu A. M., nar. 1974, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 61.679,16 Kč. 

258. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/22 v objektu U Tenisu 

4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
445/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu P. H., nar. 1976, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 61.679,16 Kč. 

259. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/23 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
502/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. H., nar. 1988, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 69.579,64 Kč. 

260. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/24 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
308/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu PhDr. J. D., nar. 1978, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 42.690,29 Kč. 

261. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/25 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
291/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1944 a Ing. P., nar. 1940, K., oba bytem Liberec III 
- Jeřáb, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 40.334,01 Kč. 

262. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/26 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 

445/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100 %) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč 
nad Nisou paní I. B., nar. 1977, bytem Liberec 23, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 61.679,16 Kč. 

263. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/27 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
445/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 



Nisou manželům J., nar. 1975 a D., nar. 1975, S., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 61.679,16 Kč. 

264. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/28 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
502/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu P. P., nar. 1973, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 69.579,64 Kč. 

265. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/29 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
308/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu P. P., nar. 1973, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 42.690,29 Kč. 

266. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/30 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
291/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům K., nar. 1975 a E., nar. 1975, H., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 40.334,01 Kč. 

267. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/31 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
441/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu P. D., nar. 1962, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 61.124,74 Kč. 

268. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/32 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
441/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní V. K., nar. 1945, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 61.124,74 Kč. 

269. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/33 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
304/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům M., nar. 1945 a H., nar. 1949, K., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 42.135,87 Kč. 

270. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/34 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
468/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní P. R., nar. 1974, bytem Býšť, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 64.867,07 Kč. 

 
 



271. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/35 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
296/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1945 a J., nar. 1929, S., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 41.027,04 Kč. 

272. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51 % na bytové jednotce č. 4675/36 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
441/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. V., nar. 1947, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 61.124,74 Kč. 

273. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/37 v objektu U Tenisu 

4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
441/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu A. H., nar. 1976, bytem Liberec 14 a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 61.124,74 Kč. 

274. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/38 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
304/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu J. M., nar. 1972, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 42.135,87 Kč. 

275. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/39 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
468/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní K. A., nar. 1941, bytem U Tenisu 4675, Jablonec nad Nisou, a to 
vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 64.867,07 Kč. 

276. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/40 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
296/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu L. N., nar. 1979, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 41.027,04 Kč. 

277. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/41 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 

441/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. J., nar. 1977, bytem Albrechtice v Jizerských horách, a to vše 
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 61.124,74 Kč. 

278. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/42 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
441/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 



Nisou paní B. S., nar. 1950, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 61.124,74 Kč. 

279. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/43 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
304/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou panu M. H., nar. 1986, bytem Jičín, a to vše za vzájemně dohodnutou 
kupní cenu ve výši 42.135,87 Kč.  

280. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/44 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
468/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní M. M., nar. 1977, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za 
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 64.867,07 Kč. 

281. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na bytové jednotce č. 4675/45 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
296/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní Š. M., nar. 1975, bytem Jablonec nad Nisou, a to vše za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu ve výši 41.027,04 Kč. 

282. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na nebytové jednotce č. 4675/46 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
227/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Z., nar. 1958 a Z., nar. 1955, W., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 31.463,30 Kč. 

283. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na nebytové jednotce č. 4675/47 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
226/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům J., nar. 1966 a L., nar. 1974, M., oba bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 31.324,70 Kč. 

284. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 
podílu o velikosti 51% na nebytové jednotce č. 4675/48 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
227/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou paní J. J., nar. 1977, bytem Albrechtice v Jizerských horách, a to vše 
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 31.463,30 Kč. 

285. Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideálního spoluvlastnického 

podílu o velikosti 51% na nebytové jednotce č. 4675/49 v objektu U Tenisu 
4675 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 
226/18636, a současně tomu odpovídající spoluvlastnický podíl (o velikosti 
100%) na stavební parcele č. 698/4 pod touto stavbou, vše v k. ú. Proseč nad 
Nisou manželům Z., nar. 1958 a Z., nar. 1955, W., oba, bytem Jablonec nad 
Nisou, a to vše za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 31.324,70 Kč. 
 
 



Věci nemovité jsou určeny výlučně pro prodej členům Bytového družstva HORNÍ 
PROSEČ s následujícími důvody:  
a) Ukončení spoluvlastnictví, na kterém nemá statutární město zájem 
b) Převod přímo na budoucí vlastníky bytových jednotek jako jejich celku v 
zájmu právní jistoty členů družstva 
c) Právní cesta formou dohody o narovnání  
d) Následné uzavření kupních smluv. 
 
Město hodlá převést tímto věci nemovité za ceny nižší, než jsou ceny aktuálně v 
čase a místě obvyklé z těchto důvodů: 
a) institut dobrých mravů 
b) důvodné očekávání druhé smluvní strany minimálně 17 let  
c) závěry auditu 
d) výdaje města, kterými se podílelo na výstavbě, byly pokryty dotací  
e) existence překážky vytvořené státem v dotačních podmínkách, pro kterou 
nemohly být jednotky bez zavinění nájemců ani města převáděny již v tehdejší době  

f) jedná se o oblast veřejného zájmu – podpora oblasti bydlení 
g) je zde důležitý zájem Města ve vytvoření možnosti dostupného vlastnického 
bydlení na svém území, dořešení smluvních vztahů mimosoudní cestou, a vnesení 
právní jistoty do nejistých právních vztahů 
h) neefektivita ponechání si spoluvlastnického podílu za současného plnění 
povinností spoluvlastníka 
i) motivace všech členů družstva stát se vlastníky bytových jednotek  
j) aktuální stav objektů, který bude vyžadovat v budoucnu investice, na 
kterých nemá město zájem se podílet 
 
Využití institutu narovnání jednotkou územní samosprávy připustil Nejvyšší soud 
ČR za předpokladu zveřejnění tohoto záměru obdobně jako v případě dispozic s 
nemovitostmi ve svém rozhodnutí sp. zn. 26 Cdo 188/2011. 
 
Informace pro třetí osoby: Nejedná se o výběrové řízení dle § 39 zák. č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, ale o záměr prodejem narovnat 
popsanou právní cestou smluvní vztahy uzavřené v minulosti z důvodů uvedených v 
textu záměru tak, jak byl proces včetně zveřejnění tohoto záměru popsán v 
judikatuře NS ČR. Důvodem daného postupu jsou rovněž významné legislativní 
změny v období od uzavření původních smluv (zákon o obcích, občanský zákoník), 
které vyžadují narovnání dříve sjednaných smluv a tím dosažení právní jistoty obou 
smluvních stran. 



o Jab onec nad N sou, se s'd em M'rové náměstí 3100/19, 466 01

ij" 1 " n isou, lČ 262 340, zastoupené RNDr. Jiřím čeřovským, primátorem města
město)

a

Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec l - Staré Město,
Liberec, PSČ 46001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, pod spisovou značkou Dr 478, lČ 25411128, zastoupené předsedkyní
představenstva P K a místopředsedou představenstva V Ko
(dále i jen jako bdhp)

uzav/rajl ve vzájemné shodě tuto

dohodu ospoIečném postupu
a

d ohodu o narovnání
Č. SO/2019/0792

ve smyslu ust. § 1721 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

QProhlášení o vlastnictví
A) Městc prohlašuje, že je podle Rozhodnutí o povolení k trvalému užívání stavby SR/SÚ-
3577/20C1 ze dne 17.12.2001, Koiaudačnľho rozhodnutí SR/SVÚ/-6118/2003 ze dne
16.12.2003, KoIaudačnIho rozhodnutí SR/SVÚ/-4949/2003 ze dne 13.10.2003,
Kolaudačního rozhodnutí SR/SVÚ/-6118/2003 ze dne 16.12.2003, Kolaudačního rozhodnutí
SR/SVÚ/-5545,'2003 ze dne 31.10.2C03, Koiaudačního rozhodnut! SR/SVÚ-7090/2003 ze
dne 9.2.20C4, právní mcc 28.2.20C4 a čestného prohlášení ze dne 10.5.2004, Kokudačního
rozhodnutí SR/SÚ-4561/2004 ze dne 20.09.2004, Kolaudačníhc rozhodnutí SR/SÚ-
3423/2004 ze dne 19.07.2004, Koiaudačního rozhodnutí SR/SÚ-2632/2004 ze dne
16.06.2004, Kclaudačního rozhodnutí SR/SÚ-7322/2005 ze dne 02.02.2005, Kolaudačního
rozhodnuti SR/SÚ-398/2005 ze dne 02.02.2005, KolaudačnIho rozhodnuti 15482/2005 ze
dne 20.06.2005, Kolaudačniho rozhodnuti 17957/2005 ze dne 11.07.2005, Kdaudačního
rozhodnutí 12252/2005 ze dne 19.05.2005, vlastníkem mimo jiné ideáinľho
spoluvlastnického podílu o velikosti 51 % na budovách Cp. 4776, 4787, 4797, 4798, 4788,
4790, 4803, 4836, 4837, 4857, 4860, 4864, 4675 vše v k.ú. Proseč nad Nisou, obec
jablonec nad Nisou. Nemovité věci jsou takto zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou na LV č. 554 pro k.ú.
Proseč nad Nisou obec jablonec nad Nisou.
Dále město prohlašuje, že je podle Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků (zák.č.
95/1999 Sb.) č. 1003990212 ze dne 06.05.2002, Smlouvy o bezúplatném převodu (§ 11
zák.č.229/1991 Sb.) č. smlouvy 1003990112 ze dne 03.10.2001, Darovací smlouvy
V12 137/1999 ze dne 18.1.1999, na základě zákona č. 172/1991 Sdělení MÚ v jablonci n.N.
ze dne 20.1.1992 zn.72/1/92/6 a ze dne 30.1.1992 zn.MPO/1992, Smlouvy o převodu
vlastnictví (zák.č.95/1999 Sb.) ze dne 20.12.2001 a Smlouvy kupní ze dne 07.07.2003,
vlastníkem mimo jiné st.p.č. 703/3, st.p.č. 703/4, st.p.č. 717/6, st.p.č. 716, st.p.č. 692/6,
st.p.č. 692/7, st.p.č. 692/8, st.p.č. 692/10, st.p.č. 673/7, st.p.č. 673/8, st.p.č. 659, st.p.č. 660/4
a st.p.č. 698/4 vše v k.ú. Proseč nad Nisou obec jablonec nad Nisou. Nemovité věci jsou
takto zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálni
pracoviště Jablonec nad Nisou na LV č. 10001 pro k.ú. Proseč nad Nisou obec jablonec nad
Nisou.
B) BDHP prohlašuje, že je podle Rozhodnuti o povolenI k trvalému užívání stavby SR/SÚ-
3577/2001 ze dne 17.12.2001, Kolaudačního rozhodnuti SR/SVÚ/-6118/2003 ze dne
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16.12.2003, Kolaudačního rozhodnuti SR/SVÚ/-4949/2003 ze dne 13.10.2003,
Kolaudačního rozhodnutí SR/SVÚ/-6118/2003 ze dne 16.12.2003, KolaudačnIho rozhodnutí
SR/SVÚ/-5545/2003 ze dne 31.10.2003, Kolaudačního rozhodnutí SR/SVÚ-7090/2003 ze
dne 9.2.2004, právní moc 28.2.2004 a čestného prohlášení ze dne 10.5.2004, Kolaudačního
rozhodnutí SR/SÚ-4561/2004 ze dne 20.09.2004, Kolaudačního rozhodnutí SR/SÚ-
3423/2004 ze dne 19.07.2004, Kolaudačního rozhodnuti SR/SÚ-2632/2004 ze dne
16.06.2004, Kolaudačního rozhodnutí SR/SÚ-7322/2005 ze dne 02.02.2005, KolaudačnIho
rozhodnutí SR/SÚ-398/2005 ze dne 02.02.2005, Kolaudačního rozhodnutí 15482/2005 ze
dne 20.06.2005, KolaudačnIho rozhodnuti 17957/2005 ze dne 11.07.2005, Kolaudačního
rozhodnutí 12252/2005 ze dne 19.05.2005, vlastníkem mimo jiné ideáiniho
spoluvlastnického podIlu o velikosti 49 % na budovách Cp. 4776, 4787, 4797, 4798, 4788,
4790, 4803, 4836, 4837, 4857, 4860, 4864, 4675 vše v k.ú. Proseč nad Nisou, obec
Jablonec nad Nisou. Nemovité věci jsou takto zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou na LV č. 554 pro k.ú.
Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou.

Předmět Dohody
Účastníci této Dohody se spolu vzájemně dohodli na uzavření této Dohody cj společném
postupu Města a BDHP a dohody o narovnání, která určuje rámcový casový harmcnogram,
společný postup a vzájemnou spolupráci při naplňování jednotlivých kroků směřujících
k převodu vlastnického práva k bytovým a nebytovým jednotkám, které vznikly v bytcvých
domech uvedených v článku l., a to zápisem Prohlášení vlastníka o rozdělení práva
k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, do katastru nemovitostí včetně podílů na stavebních pozemcích, které jsou rovněž
uvedeny v článku í. této Dohody, a současně nahrazuje dříve uzavřené smluvní vztahy,
dctýkaúcí se předmětných nemovitostí.
Obě strany Dohody prohjašují, že je jim znám právní stav okolností, historický vývoj, a z toho
vyplývajícl právní stav věci, jakož i důvod a způsob uvažované finanční částky při vypořádání
majetkových práv, což je v scuhmu důvodem uzavření této Dchody.
Obě strany Dohody prohiašulí, že motivem k uzavření Dohody je dostát závazkům
z minulostí aíternativnim způsobem sjednaným v této Dohodě, narovnat právní vztahy tak,
äby bylo dosaženo právni jistoty všech zúčastněných, a aby došlo k realizaci převodů
vlastnictví, které považují obě dvě smiuvní strany v souladu s dobrými mravy a plnění cIlů
města v oblasti bydlení.

ill.
Společný postup

Dohoda deklaruje vůli obou smluvních stran ve vzájemném souladu vyvinout maximálni
možnou spolupráci ve věci uzavÍrání dále popsaných smluvních vztahů, přičemž smlouvy
budou uzavírány za město a BDHP na straně jedné a na straně druhé bude nabyvatel - člen
družstva. Kupní ceny za podíly města na bytech, nebytových prostorech a na pozemcích
budou uhrazeny před podpisem kupní smlouvy na depozitní účet města s tím, že se město
zavazuje, že jeho příjem z prodeje za byty, nebytové prostory a pozemky bude použit pro
účely rozvoje okolí předmětu převodu (např. na opravu silnice Široká včetně chodníků
v návaznosti na v roce 2019 provedenou velkoplošnou opravu asfaltového koberce
v komunikaci Široká) dle přiložené mapy a v souladu s územním plánem.
Statutární město Jablonec nad Nisou prohlašuje, že zcela uhradilo svůj spoluvlastnický podíl
o velikosti 49 % u 12 bytů zvláštního ur¢en1, a proto BDHP převede tento podíl městu
v souladu s bodem 3.8. Smlouvy o společném postupu investorů č. 374 - 2001 - OR l OlV
ze dne 19.12.2001 ve znění jejích pozdějších dodatků a v souladu s usnesením č. XVI. z 12.
zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 29.1.2004 za smluvní
kupní ceny sjednané shora uvedenou Smlouvou o společném postupu investorů s tím, že
tyto kupní ceny byly již zcela uhrazeny. Na ostatní členy družstva bude BDHP převádět podíl
na jednotkách za podmínek uvedených ve stanovách družstva.
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lV.
Úhrada nákladů

Město ve spolupráci s BDHP vypracuje vzor smlouvy ve variantách fyzická osoba, manželé a
podňoví spo|uv|astnjci.
Úhrada nákladů a poplatků bude řešena následujíchn způsobem:

1. sepisování kupních smluv a návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí město
v případě, že nabyvatel/člen družstva město o vyhotovení smlouvy požádá s tím, že
každý nabyvatel uhradí městu finanční částku ve výši 3000 KČ za vyhotovení smlouvy
a finanční částku ve výši 1000 KČ za vyhotovení návrhu na vklad do katastru
nemovitostí (celkem 4000 KČ)

2. správní poplatek ve výši 2000 kč spojený s podáním návrhu na vklad do katastru
nemovitostí uhradí každý nabyvatel samostatně katastrálnímu úřadu - jedná se o
úhradu poplatku státní instituci

3. město ponese náklad na sepsání převcdních smluv k podIIům na 12 bytech
zvláštního určení a na jejich vklad do katastru nemovitostí.

4. město nechalo na své náklady vyhotovit Prohlášení vlastníka na rozdělení domů
na bytové jednotky a uhradilo správni poplatky spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí.

V.
časový harmonogram

Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném rámcovém harmcnogramu směřujÍcÍmu
k převodu vlastnického práva bytů a spoluvlastnických podííů na pozemcích v jednotlivých
nás!edujících krocích, přičemž strany Dohody berou na vědomí, že body 1. a 2. již byly
spIněriy:

1. rozdělení domů na bytové jednotky vkladem Prohlášeni vlastníka o rozdělení práva
k nemovité věci na v{astnické právo k jednotkám podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, do katastru nemovitostí

2. výpočet kupních cen od auditorské společnosti ATLAS AUDIT s.t.d. dle vloženého
Prch!ášení vlastníka

3, rada města schválí návrh ,,Dohody o společném postupu a Dohcdy o narovnání"
4. členská schůze BDHP schválí ,,Dohodu o společném postupu a Dohodu o narovnán!"
5. rada města schválí zveřejnění záměru uzavřít ,,Dohodu o společném postupu a

Dohodu o narovnáni"
6. zastupitelstvo města schválí ,,Dohodu o společném postupu a Dohodu o narovnání"
7. BDHP předá městu přesný seznam nabyvatelů
8. Rada města schválí zveřejnění záměru prodeje jednotlivých bytových a nebytových

jednotek a podiiu na stavebních pozemcích
9. Zastupitelstvo města schválí prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 51 % na

bytech a nebytových prostorech pro členy družstva včetně přIslušného podílu na
stavebních pozemcích a převod spoluvlastnického podílu o velikosti 49 % na 12
bytech zvláštního určení

10. zasláni první (vzorové) převodní smlouvy uzavřené s jedním konkrétním kupujichn na
katastrální úřad. Poté, co vzorová smlouva bude vložena do katastru nemovitosti,
budou podle tohoto vzoru vyhotovovány smlouvy o převodu s dalšími členy družstva.

VI.
Ostatní ujednáni

Strany smlouvy berou na vědomí, že tato Dohoda plně nahrazuje dříve uzavřené smluvní
vztahy smluvních stran dotýkajÍcÍ se předmětných nemovitosti, a proto ode dne uzavření této
Dohody neexistuje nárok na jiný převod nebo prodej nemovité věci, která je předmětem této
Dohody.
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Obě strany se vzájemně dohodly, že Město umožní nabyvatelům bytových a nebytových
jednotek realizovat převod až do 31. 12. 2025. Město začne s do té doby nepřevedenými
podíly města na bytových a nebytových jednotkách volně nakládat až po 31. 12. 2025.

VIl.
Schvalovací doložka

Tato Dohoda byla schválena zastupitelstvem města na jeho 2. zasedání konaném dne
18. 2. 2021 usnesením číslo ZM/16/2021.

VIII.
Účinnost

Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

lX.
Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s tím, že každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních.
Dohodu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků
odsouhlasených oběma účastníky smlouvy. Případné dodatky tvoří nedílnou součást této
smlouvy.
Účastníci shodně prohlašují, že Dohoda byla sepsána svobodně a vážně, nebyla ujednána
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí s jejím zněním bez výhrad.

Na důkaz toho připojují své podpisy

Jablonec nad Niscu '2 2 . Z. ZOZrj

. , . . .. .. . .Bytové družstvo HORNÍ ROSEČ
Pa Km
předsedkyně p edstavenstva

Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ
V K
místopředseda představenstva

stat tární město blonec nad Nisou
R r. jiří Čeřovs ý
pr' átor města

4

Za věcnou správnost:
Ing. L P
Vedoucí majetkoprávního odděleni



Černou čarou je vyznačeno území, do jehož rozvoje budou použity finanční
prostředky z prodeje bytů a pozemků a úsek silnice Široká, který bude
opraven (včetně chodníků) ze stejných finančních prostředků.
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I. 

Zadání a cíl právního stanoviska 

 

Právní stanovisko bylo zadáno s cílem posouzení možných aktuálních plnění na 

základě posouzení komplexu majetkoprávních vztahů mezi statutárním městem 

Jablonec nad Nisou, IČ:262340 se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec 

nad Nisou (dále jen „Město“) a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ, IČ: 

25411128, zapsaným v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad 

Labem pod spisovou značkou Dr 478, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I – 

Staré Město, 46001 Liberec, jejichž počátek se datuje do roku 1999 se zaměřením 

a) na možnosti aktuálního právního jednání Města s ohledem mj. na dříve 

uzavřené smlouvy (meze možných rozhodnutí a právní odůvodnění těchto 

mezí ve vztahu k aktuální právní úpravě a výkladům soudů)   

b) na případnou odpovědnost členů zastupitelstva ve vztahu k aktuálním 

rozhodnutím (vyplývající zejména z povinností při správě cizího majetku 

a limitů rozhodování stanovených zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, obecní 

zřízení) a prevenci této odpovědnosti        

s cílem převodu spoluvlastnických práv města na třetí osoby a týkající se věcně 

investiční akce výstavby Obytného souboru Horní Proseč – Domovina. 

Předmětem právního stanoviska tedy není komplexní hodnocení uzavřených 

smluvních vztahů v běhu času, ale výhradně analýza a z ní vyplývající doporučení 

směřující k aktuálnímu rozhodování orgánů města v dané věci na základě mj. 

v minulosti uzavřených smluvních vztahů, resp. s přihlédnutím k nim, a 

doporučení směřující k aktuálnímu převodu vlastnického práva města k 

bytovým domům, event. k bytovým jednotkám, na třetí osoby.  Předmětem 

stanoviska nejsou rovněž otázky jiné, než právní.  

Právní stanovisko dále vychází obsahově z toho, že je určeno mj. laikům, a v tomto 

smyslu je koncipováno; přednost je dána srozumitelnosti a určitosti výkladu; 

současně však obsahuje zcela plnohodnotné právní argumenty a odkazy na platnou 

právní úpravu pro dále přijaté závěry a doporučení.  
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Právní stanovisko si tak klade za cíl splnit nároky jak právně teoretické, tak praktické 

určené výkladově pro právní laiky.    

 

II. 

Výchozí právní předpisy a důležité výkladové poznámky  

 

Pro právní stanovisko a doporučení jsem vycházela z těchto právních předpisů a 

jejich ustanovení; dále citovaná ustanovení současně považuji pro obsah a závěry 

tohoto stanoviska za podstatná nebo výkladově související.   

 

A. Zákon číslo 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění k 29.11.1999 

§ 13 

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). 

(2) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými 

právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. 

 

§ 14 

(1) Do samostatné působnosti obce patří zejména: 

a) schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho 

plnění, 

b) hospodaření s majetkem obce, 

(2) Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu 

hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního 

prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným 
orgánům jako výkon státní správy. 

§ 18 

(1) Majetkem obce jsou věci a majetková práva stanovená zvláštním zákonem. S 

tímto majetkem obec samostatně hospodaří. 

(2) Obec může hospodařit též s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob, a 

to na základě smlouvy uzavřené v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

§ 36 Pravomoc obecního zastupitelstva 

(1) Obecnímu zastupitelstvu je vyhrazeno: 

a) schvalovat program rozvoje územního obvodu obce, 

b) schvalovat rozpočet obce a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok, 

e) rozhodovat o účasti obce v obchodních společnostech a nadacích, 
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§ 36a 

(1) Obecní zastupitelstvo rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech obce: 

a) nabytí a převodu nemovitých věcí, 

e) peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností a svazku  

f) majetkové účasti na podnikání jiných osob s výjimkou vlastních podniků, 

g) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 5000 Kčs, 

h) zastavení nemovitých věcí, 

j) dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, 

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije i na úkony obsahující cenu nižší, než je cena v 

místě a čase obvyklá. 

(3) Oprávnění rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce uvedených v odstavcích 1 

a 2 nemůže obecní zastupitelstvo svěřit obecní radě. 

(4) Záměry obce převést nemovitý majetek a pronajmout nemovitý majetek, s 

výjimkou pronájmu bytů, musí být v obci vhodným způsobem zveřejněny nejméně po 

dobu 30 dnů před projednáním v orgánech obce, aby se k nim mohli občané vyjádřit 
a předložit své nabídky. 

B. Zákon číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), aktuální znění  

§ 38, odst. 1 říká, že  

„Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a 

úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o 

zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a 

druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, 

který je řádně odůvodněn“.  

 

§ 38, odst. 6 říká, že 

„Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat 

právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení“. 

 

§ 38, odst. 7 říká, že 

„Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a 

zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv“. 

 

39, odst.1:  

„Záměr obce prodat….. hmotnou nemovitou věc …..obec zveřejní po dobu nejméně 

15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce 

obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr 

může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je 

právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního 

zákona platnými ke dni zveřejnění záměru. 
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§ 39, odst.2:  

„Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném 

místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé 

musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny 
obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné“. 

C. Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  

§ 1903, odst.1, první věta:   

„Dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním 
upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné“.  

§ 1729, odst.1:  

„Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako 

vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání 

druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má 

spravedlivý důvod“. 

§ 2, odst.3: „Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými 

mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění“. 

D. Úvodní poznámky  

Při přípravě tohoto stanoviska jsem vycházela dále z dokumentů a informací 

poskytnutých Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ (dále jen „Bytové družstvo“), 

jakož i Statutárním městem Jablonec nad Nisou (dále jen „Město“). Zmapovala jsem 

rovněž pro ucelený obraz veřejně přístupné dokumenty a informace týkající se 

předmětu stanoviska. Zde se jedná zejména o  

a) Smlouvu o spolufinancování stavby a organizačním zajištění projektu ze dne 

29.11.1999 a všechny její dodatky 

b) Smlouvu o společném postupu investorů z 19.12.2001 a všechny její dodatky 

c) Podklady pro jednání zastupitelstev v období od podpisu citovaných smluv, 

dotýkající se předmětu tohoto stanoviska, do dnešních dnů 

d) Audit vzájemných pohledávek statutárního města Jablonec nad Nisou a 

Bytového družstva Horní Proseč vzešlých ze spoluvlastnictví a správy 

společné věci – bytových domů S01, S02 a S03 v lokalitě Horní Proseč 

z března 2020  
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Dále byla věc konzultována v sídle klienta dne 20.7.2020, kde byly odstraněny 

výkladové nejasnosti, a upřesněn cíl města v dané věci, když tímto cílem je ukončení 

spoluvlastnictví za plného respektování platné právní úpravy realizovaného 

majetkoprávního jednání.     

Předpokládám úplnost a správnost poskytnutých dokumentů; v případě, že by se 

v budoucnu nalezly další listiny, bylo by nutné vyhodnotit, zda mohly mít vliv na 

závěry stanoviska a přijatá doporučení. Pokud jde o finanční aspekty věci, pak 

vycházím z informací dostupných ve  jmenovaných podkladech. Rovněž tak pro 

objektivitu stanoviska nebyla žádána žádná výkladová vysvětlení k poskytnutým 

podkladům, ale vycházela jsem pouze z jejich obsahu tak, jak byl slovy vyjádřen, aby 

stanovisko bylo zcela objektivní.  

Dále považuji za důležité podotknout, že právní situace, v níž se město Jablonec 

nad Nisou ocitlo v souvislosti s výstavbou bytových jednotek, není v aktuální 

době nijak neobvyklá – v obdobných se ocitla řada obcí a měst v celé ČR, a odlišují 

se pouze v tom, jaké právní vztahy tehdy v minulosti uzavřela s třetími subjekty 

(družstvy, nájemci apod.), a všechny subjekty hledají legitimní cesty, jak je řešit 

v aktuální době.  

Původcem těchto situací je přitom stát, který dotačními podmínkami vytvořil smluvní 

překážku volné dispozice s majetkem samosprávy trvající dvacet let; v mezidobí 

došlo k přijetí nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb. s mnohem přísnější úpravou 

majetkoprávních dispozic (zákon byl už 52 x novelizován), a dále v účinnost vstoupil 

nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., což je nejvýznamnější změna civilního práva 

v české legislativě za poslední desítky let. Tím se řada obcí a měst dostala do situace, 

že kdyby naplnila doslova smluvní ujednání z let 1999 – 2003 (obvyklé období 

výstavby), jednala by z dnešního hlediska protiprávně. Stát pak nejen bránil 20 let 

převodům bytových jednotek, ale dále určoval, jaká má být výše nájemného, resp. 

jakou výši nemá nájemné překročit. Od toho pak se odvíjel obsah řady smluv, včetně 

smluv posuzovaných mj. v tomto stanovisku.  
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Stát tedy zasahoval do smluvních vztahů   

a) zákazem převodu vlastnických práv po dobu 20 let (zásadní omezení 

dispozičních práv vlastníka a možnosti nájemců bytové jednotky zakoupit) 

b) příkazem ovlivňujícím výši nájemného (druhé zásadní omezení vlastnických 

práv) 

I když byl motiv k tomuto přístupu pozitivní (dostupné nájemní bydlení), dopady na 

současné nakládání s danou právní situací je veskrze negativní, protože v době 

stanovení podmínek se preferoval právě cíl před věnováním pozornosti i právním 

otázkám, které byly hrubě podceněny. Svědčí o tom i fakt, že v každém městě či obci 

byl zvolen odlišný přístup, jiné typy smluv, jiné vztahy k nájemcům apod.     

Členové zastupitelstva by totiž dnes mohli být za některá rozhodnutí v intencích 

tehdejších ujednání povoláni k trestněprávní, a s ní související i hmotně právní, 

odpovědnosti, pokud nebudou aktuální realizaci věnovat nadstandardní pozornost. 

V případech, obdobných posuzovanému, pak je dále podstatné, zda byly smluvní 

vztahy uzavírány za účinnosti původního zákona o obcích č. 367/1990 Sb., nebo už 

za účinnosti zákona č. 128/2000 Sb.; ovšem i ten doznával v průběhu let významných 

změn, z nichž velmi podstatné byly přijaty nedávno - zakotvení pojmu „důležitý 

zájem“ proběhlo až v roce 2018 (viz dále).  

Dotační podmínky tak, jak byly nastaveny, tak dostaly příjemce dotace (obce a 

města) s velkým časovým odstupem do velmi obtížných výkladových situací, 

spočívající v tom, že výrazně podceněné smluvní vztahy z let 1999 a následující 

mají být konfrontovány se zcela novými právními úpravami; ale nejen to. 

Současně musí výklad obstát před mnohem přísnějším hodnocením otázek 

odpovědnosti členů zastupitelstva nejen orgány dozoru (MV ČR), ale také orgány 

činnými v trestním řízení.  

Tedy to, co by v tehdejší době (i kdyby tzv. na hraně) obstálo, dnes může být 

považováno až za trestný čin (nejčastěji za porušování povinnosti při správě cizího 

majetku), což je vůči dnešním členům orgánů obcí a měst „nespravedlivé“, neboť se 

mj. ve velké většině jedná o zcela jiné osoby.  
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Tedy časový aspekt tu hraje zcela klíčovou roli hned ve více směrech: 

 je tu zcela jiná právní úprava klíčových právních norem (zákon o obcích a 

občanský zákoník)             

 je tu zcela jiné složení orgánů obcí (personální výměna, ztěžující identifikaci 

účelu, cílů a motivů uzavření tehdejších smluvních vztahů) 

 je tu zcela jiný, přísnější, výkladový přístup v otázkách odpovědnosti členů 

zastupitelstev v procesu rozhodování o majetkoprávních jednáních obcí a měst          

Paradoxně dnešní členové zastupitelstva mohou být pravděpodobněji povoláni 

k odpovědnosti než ti, kteří v minulosti soubor smluv schválili a uzavřeli 
1
.  

Z toho mimo jiné vyplývá, že nelze dnes patrně zformulovat zcela dokonalé právní 

řešení; cílem musí být řešení, které je v daném konkrétním případě objektivně 

obhajitelné, a vede k naplnění smyslu tehdy uzavřených smluvních vztahů, aniž jsou 

smlouvy doslovně plněny, a současně neohrozí členy zastupitelstva, kteří pro dnes 

navržené řešení budou hlasovat. Ani za této situace však nelze vyloučit možné 

podněty na MV ČR nebo policii. Podstatné pak je, aby tato podání byla odložena pro 

kvalitu odůvodnění postupu orgánů samosprávy v té které konkrétní kauze.  

To rovněž cíl tohoto právního stanoviska, které se opírá mimo jiné o zkušenosti 

autorky s obdobnými případy v rámci celé ČR, a její specializace právě na oblast 

samosprávy – odůvodnit navrhované jednání i s ohledem na aktuální právní úpravu.          

 

III. 

Vztah smluvních partnerů (spoluvlastníků) a pozice Města 

 

Vztah Města a Bytového družstva je z právního hlediska vztahem spoluvlastníků, a to 

k souboru obytných domů nacházejících se v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad 

Nisou. Město vlastní spoluvlastnický podíl 51%, velikost spoluvlastnického podílu 

Bytového družstva je 49%.  

                                                           
1
 Z obecně známých kauz bych v této souvislosti připomněla kauzu Opencard, kdy prvotní smlouvy se schvalovaly za 

primátora Prahy Ing. Pavla Béma, trestně stíhaný je však primátor MUDr. Bohuslav Svoboda, který byl nucený kauzu 

Opencard řešit až následně jako „dědictví“ minulosti. Případy výstavby bytů jsou téhož druhu; povoláni k odpovědnosti 

hrozí těm, kteří by obsah smluv dnes chybně realizovali.      



 
OBEC – MĚSTYS – MĚSTO – MIKROREGION – SVAZEK – KRAJ – PRÁVNICKÉ OSOBY SAMOSPRÁVY 

 

Město je dále výlučným vlastníkem pozemků, na nichž je soubor obytných domů 

postaven. Lze tedy konstatovat, že Město má z pozice vlastníka mírně silnější právní 

pozici. Daný vztah má nepochybně svůj prvopočátek ve smlouvě o spolufinancování 

stavby a organizační zajištění projektu z roku 1999 a ve smlouvě o společném 

postupu investorů z prosince roku 2001 (včetně jejich dodatků).   

 

a) Absence právní úpravy režimu spoluvlastnických vztahů  

Za „dluh“ vůči minulosti lze nepochybně označit to, že nedošlo k uzavření žádné 

smlouvy týkající se hospodaření s vysoce hodnotnou společnou věcí, když dílčí 

otázky byly upraveny jen velmi okrajově nebo vůbec. Postupovalo podle letitých 

zvyklostí, což není ve veřejné sféře právě obvyklé. Mezi Městem a Bytovým 

družstvem není tedy uzavřena žádná smlouva o pravidlech hospodaření se společnou 

věcí, a to zejména ve vztahu k nákladům a výnosům vznikajícím v souvislosti se 

společnou věcí. Podotýká se, že podcenění této otázky je průvodní jev v obdobných 

případech v rámci celé ČR.  

Pokud si strany nedohodnou vlastní pravidla (písemná smlouva není zákonnou 

podmínkou), pak se vztahy mezi spoluvlastníky řídily a řídí zákonnou úpravou 

občanského zákoníku týkající se spoluvlastnictví. Občanský zákoník 40/1964. Sb. 

upravoval spoluvlastnictví v ustanoveních § 136 a násl., nový občanský zákoník, 

účinný od 1.1.2014, upravuje spoluvlastnictví v ustanovení § 1115 a násl.; úprava je 

v základních principech obdobná.      

 

b) Absence právní úpravy vztahů k zastavěným pozemkům 

Rovněž nebyl smluvně upraven vztah mezi Bytovým družstvem a Městem jako 

spoluvlastníky souboru obytných domů a Městem jako výhradním vlastníkem 

pozemků, na nichž obytné domy stojí. Za užívání pozemků družstvo neplatilo, a 

město danou platbu neuplatňovalo; je třeba podotknout, že z 51% by de facto platilo 

samo sobě.  
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Výstup z této části podstatný pro toto stanovisko: 

 

Obecně lze konstatovat, že  

 

Bytové družstvo na straně jedné a Město na straně druhé jako spoluvlastníci 

bytových domů, a dále spoluvlastníci Bytové družstvo a Město na straně jedné 

(jako spoluvlastníci bytových domů) a Město na straně druhé (jako výlučný 

vlastník pozemků), měli a mají mezi sebou řadu vzájemných závazků, které 

nebyly plněny, vyčíslovány ani uplatňovány.  

Absence úpravy vzájemných vztahů byla nahrazena až dodatečně, a to 

citovaným Auditem vzájemných pohledávek z března 2020, který do určité míry 

(a pro potřeby volby základního přístupu města k zamýšleným majetkoprávním 

dispozicím dostačujícím způsobem) tyto vzájemné závazky mapuje, vyčísluje a 

přináší tak základní přehled a orientaci do daného problému.        

 

Pro pochopení podstaty lze uvést příklady vzájemných závazků: prvotní podíly na 

výstavbě (zda odpovídají či neodpovídají spoluvlastnickým podílům), obvyklé 

nájemné za užívání pozemků (Bytové družstvo a Město by společně plnili Městu), 

náklady spojené s opravami a údržbou obytných domů včetně služeb (Město se na 

nich mělo podílet, avšak nepodílelo), rozdělování nájemného (Město mělo dostávat 

svůj podíl, ale nedostávalo), Město se mělo podílet na nákladech na energie a další 

související platby (nepodílelo se), a tak bychom mohli pokračovat detailním výčtem, 

který dnes dle mého názoru detailně zmapovat nelze. Tedy ve své podstatě se 

neaplikoval ani text zákona – převážila na počátku vytvořená zvyklost, která se 

aplikovala a aplikuje do dnešních dnů. Důvodem bylo patrně to, že převážil zájem na 

vzniku možnosti bydlení, tedy veřejný zájem. 

Lze konstatovat v obecné rovině, že každý ze spoluvlastníků se v některých 

položkách bezdůvodně obohacoval, když za něj plnil druhý spoluvlastník, nebo 

naopak jeden po druhém plnění nežádal.  
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Pokud se jedná o právní úpravu bezdůvodného obohacení, pak je pro toto právní 

stanovisko podstatné zmínit dobu, za kterou lze bezdůvodné obohacení vymáhat 

s ohledem na promlčení nároku. Bezdůvodné obohacení upravuje nový občanský 

zákoník (dále jen „NOZ“), v § 2991 takto: 

(1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému 

vydat, oč se obohatil. 

(2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez 

právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí 

hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám. 

Subjektivní promlčecí doba je tři roky, objektivní deset let, tedy spoluvlastníci by 

mohlo uplatnit své vzájemné nároky pouze tři roky zpět, ostatní jsou promlčeny.   

Vzájemné závazky Města a Družstva jsou tedy velmi mnohostranné, a nebyly a 

nejsou nijak dlouhodobě finančně vyjádřeny tak, aby byly vyčerpoávající. 

Veškerá jednání obou subjektů se soustředila na hlavní cíl – výstavbu bytů a 

jejich odevzdání do užívání.  Spoluvlastnické vztahy nebyly smluvně řešeny, a 

nepostupovalo se ani podle znění zákona. Preferovány byly zvyklosti, které si 

mimosmluvně strany nastavily jako dané.  

Stalo se tak mezi smluvními stranami zvyklostí, že smluvní vztahy dohodovalo a 

uzavíralo samo Bytové družstvo, pozemky byly užívány bezúplatně, nájemné 

inkasovalo jen Bytové družstvo, byty zvláštního určení naopak financovalo 

kompletně Město, apod. Není postaveno na jisto, zda tento postup byl schválen 

v orgánech Města, ale současně tento postup nebyl patrně vytknut žádným z auditů. 

Je tedy možné presumovat, že danou praxi i externí subjekty vnímaly jako danou a 

neměnnou.        

Jak vyplývá současně z podkladů, Bytové družstvo neeviduje náklady a příjmy 

související s bytovými domy tak detailně, aby dnes bylo možné zcela přesně vyčíslit, 

co kdo měl kdy komu plnit.  
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Nicméně zpracovaný audit dodatečně zmapoval to základní a podstatné pro 

současná rozhodování Města v případě, že dojde k dispozici se spoluvlastnickým 

podílem, tedy poskytuje to podstatné pro rozhodnutí ve smyslu současné právní 

úpravy a naplnění dikce zákona v oblasti hospodaření se svěřeným majetkem.     

 

IV. 

Možnosti ukončení spoluvlastnictví  

 

Město má zájem ukončit spoluvlastnictví k bytovým domům (bytovým jednotkám), a 

to z těchto důvodů: 

a) omezení majetkoprávních dispozic skončilo uplynutím doby  

b) spoluvlastnický vztah není již nijak přínosný a nikdy nebyl cílem 

c) město má zájem na tom, aby se vlastníky bytů a odpovědnými osobami stali 

jejich nájemci 

Jedná se o bytové jednotky v těchto objektech: 

 č. p. 4776 U Tenisu 17, st.p.č. 703/3 

 č. p. 4787 Široká 21, st.p.č. 703/4 

 č. p. 4797 Široká 26, st.p.č. 717/6 

 č. p. 4798 Široká 24, st.p.č. 716 

 č. p. 4788 Široká 22, st.p.č. 692/6 

 č. p. 4790 Široká 20, st.p.č. 692/7 

 č. p. 4803 Široká 18, st.p.č. 692/8 

 č. p. 4836 Široká 16, st.p.č. 692/10 

 č. p. 4837 Široká 14, st.p.č. 673/7 

 č. p. 4857 Široká 12, st.p.č. 673/8 

 č. p. 4860 Široká 10, st.p.č. 659 

 č. p. 4864 Široká 8, st.p.č. 660/4 

 U Tenisu č.p. 4675 - bez č.o., st.p.č. 660/4 

Ve všech objektech již došlo k rozdělení domů na bytové jednotky Prohlášením 

vlastníka, Město je dnes tedy spoluvlastníkem 51% těchto bytových jednotek.   



 
OBEC – MĚSTYS – MĚSTO – MIKROREGION – SVAZEK – KRAJ – PRÁVNICKÉ OSOBY SAMOSPRÁVY 

 

Možnosti pro zrušení spoluvlastnictví za situace, kdy Město nechce být výlučným 

vlastníkem spoluvlastnických podílů, jsou dvě. 

 

A. Převod spoluvlastnických podílů 51% na Bytové družstvo 

 

Převod spoluvlastnického podílu Města 51% na všech bytových jednotkách by mohl 

vcházet z ustanovení Smlouvy o spolufinancování stavby, uzavřené dne 29.11.1999 

mezi Městem Jablonec nad Nisou a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ, které se 

jako první dotýkalo převodu spoluvlastnického podílu u prvního objektu (U Tenisu 

č.p. 4675 - bez č.o., st.p.č. 660/4), konkrétně pak z její části III., odst. 3.7, který zní: 

„Smluvní strany se touto smlouvou zavazují, že nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty 20 let ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí na dům uzavřou smlouvu, 

jejímž obsahem bude bezúplatný převod spoluvlastnického podílu Města na Družstvo, 

a v téže lhůtě podají návrh na výmaz práva odpovídající věcnému břemenu, jehož 

obsahem bude právo Města rozhodovat o obsazování bytů a stanovení maximální 

výše nájemného, z katastru nemovitostí. K uzavření uvedené budoucí smlouvy je 

oprávněna vyzvat druhou smluvní stranu kterákoliv ze smluvních stran nejdříve 30 

dnů po uplynutí lhůty 20 let ode dne, kdy kolaudační rozhodnutí na dům nabude 

právní moci. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou svými projevy vůle vázáni až 

do dne uzavření smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu. Účastníci 

berou na vědomí, že při nesplnění závazků, vyplývajících z této smlouvy, se lze 

domáhat u soudu, aby prohlášení vůle obou stran bylo nahrazeno soudním 

rozhodnutím, s tím, že tímto postupem není dotčen o právo na náhradu škody“ a dále 

z dalších podobných ujednání, dotýkajících se dalších domů, které se odlišují tím, že 

již nebyly sjednány jako bezúplatné, ale pouze byl sjednán převod sám. Jen 

teoreticky se lze domnívat, že převod byl usuzován rovněž bezúplatně, nicméně 

následně uzavírané smluvní vztahy hovoří pouze o převodu, tedy logicky o převodu 

úplatném. Nicméně převod na Bytové družstvo byl tehdy ujednán (platnost a 

neplatnost viz dále).   
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V případě úvahy o převodu spoluvlastnického podílu Města jako celku na Družstvo 

lze identifikovat více sporných otázek:           

1) Zda lze spoluvlastnický podíl Města na všech bytových jednotkách podle 

tohoto ustanovení převést bez dalšího na Bytové družstvo (otázka platnosti 

tohoto ustanovení) 

2) Zda lze ztotožnit spoluvlastnický podíl na budovách za spoluvlastnický 

podíl na bytových jednotkách  

3) Zda lze odůvodnit převod podílu v jedné budově bezúplatně, popř. za 

jakou cenu je možné o převodu spoluvlastnického podílu uvažovat 

v ostatních případech   

4) Zda může Družstvo o tento převod usilovat soudní cestou v případě, že 

Město přistoupí k jiné variantě 

5) Zde existuje právně přijatelné řešení, které by připadalo aktuálně 

v úvahu, a které by převod spoluvlastnického podílu Města na Bytové 

družstvo řešilo 

 

Ad 1) Zda lze spoluvlastnický podíl Města podle tohoto ustanovení a obdobných 

ustanoveních o převodu převést bez dalšího na Bytové družstvo (otázka platnosti 

těchto ustanovení) 

 

Na tuto otázku je bohužel nutné konstatovat, že daná ustanovení nelze obsahově 

charakterizovat jako smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

(spoluvlastnictví) k nemovitosti, protože nesplňuje nároky ani tehdy účinného 

občanského zákoníku, tak nároky kladené tehdy účinným zákonem o obcích.  

Základní překážkou převodu je zákonná podmínka zveřejnění záměru dispozice 

s nemovitostmi tak, jak ji upravoval § 36a, odst. 4 zákona, tedy nejméně 30 dnů před 

projednáním v orgánech obce. Nelze uvažovat ani o tom, že by daný převod, ať už 

z jakýchkoli důvodů, nařídil soud, a nahradil tak projev vůle Města; žádný soud 

nenařídí Městu realizovat protiprávní jednání.  
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Tedy už sám převod takto sjednaný, bez ohledu na jeho další podmínky, byl sjednán 

s nejvyšší mírou pravděpodobností (definitivní názor by musel vyslovit až soud) 

neplatně. Odpověď na položenou otázku tedy zní – na základě daného ustanovení 

by nemělo pro vysokou míru právní nejistoty týkajících se otázek platnosti dojít 

k převodu spoluvlastnického podílu Města na bytových domech na Bytové 

družstvo, a to bez ohledu na sjednané podmínky (bezúplatně, úplatně), protože 

to není rozhodující. Stejný názor by tedy bylo třeba zaujmout i v případě úplatného 

převodu, názor se tedy dotýká obecně převodu jako majetkoprávní dispozice. Aby 

mohlo k převodu tohoto typu dojít, musely by být napraveny procesní otázky, 

zejména zásada publicity dle zákona o obcích.  

Ta cesta, jakou lze v dané věci postupovat, je v zásadě dvojí. 

 

a)  Postupovat cestou narovnání z důvodu vysoké míry právní nejistoty a 

mnoha sporných otázek mezi smluvními stranami 

Narovnání je upraveno v ustanovení v § 1903 občanského zákoníku, a to takto:  

(1) Dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním 

upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Týká-li se 

narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky 

narovnání zápisem do tohoto seznamu. 

(2) Narovnání nelze odporovat jen proto, že jím vznikl nepoměr mezi vzájemným 

plněním stran. 

Pokud jde o narovnání, jeho využití i jednotkou územní samosprávy připustil 

Nejvyšší soud ČR za splnění určitých podmínek. Klíčová právní věta z rozhodnutí 

sp.zn. 26 Cdo 188/2011 zní následovně:  

„Narovnání je obecně právní institut, jenž má smluvní základ a jehož podstatou je 

nahrazení dosavadního ("starého") závazku (závazkového vztahu) závazkem novým. 

Dosavadní závazek tedy zaniká a namísto něho vzniká nový závazek. Dohoda o 

narovnání proto musí odpovídat obecným požadavkům kladeným na právní úkony z 

hlediska jejich platnosti.  
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Vzniká-li narovnáním nový závazek a předmětem tohoto závazku měl být nemovitý 

majetek obce, měl být záměr uzavřít dohodu o narovnání a za jakých podmínek, 

uveřejněn před jejím projednáním tak, jak to stanovil § 36a odst. 4 zákona o obcích. 

Pokud by se tak nestalo, byla by dohoda o narovnání neplatná (§ 39 občanského 

zákoníku).“  

To znamená, že Město může narovnat smluvní vztah s Bytovým družstvem i v otázce 

dispozic s nemovitostmi včetně jejich převodu (tedy i včetně převodu 

spoluvlastnického podílu 51%), ovšem za podmínky, že záměr uzavřít dohodu o 

narovnání daného obsahu, bude řádně zveřejněn na úřední desce města po dobu 

zákonem předpokládaných minimálně 15 dnů, aby k němu mohli občané města 

vznášet své připomínky a dotazy.  

Následně by došlo ke schválení dohody o narovnání v zastupitelstvu Města, a na 

jejím základě pak ke schválení a podpisu smlouvy o převodu spoluvlastnického 

podílu (tedy převod by měl 2 stupně).  

Pozitiva řešení formou dohody o narovnání (a následně na jejím základě uzavření 

smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu 51% z Města na Bytové družstvo), jsou 

následující: 

- možnost přímo navázat na historicky uzavírané smlouvy a jejich dodatky mezi 

Městem a Bytovým družstvem s poukazem na tehdejší smluvní okolnosti a 

vývoj v čase  

- možnost v dohodě o narovnání napravit a ujasnit nejen otázky převodu 

spoluvlastnického podílu (která je jednou z mnoha), ale zahrnout do dohody o 

narovnání veškeré sporné otázky, které nebyly mezi smluvními stranami 

upraveny a nikdy nebyly řešeny (ač řešeny být měly – otázky vyplývající ze 

spoluvlastnictví včetně otázek vzájemných bezdůvodných obohacení apod.)  

- právě komplex řešených otázek může pak být podkladem k odůvodnění 

podmínek převodu spoluvlastnického podílu z Města na Bytové družstvo 

- tímto postupem by byla zcela zhojena absence zásady publicity z minulosti   
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- možnost podpůrně odkázat na tehdejší platnou právní úpravu zákona o obcích, 

což je ve vztahu k pojmu hospodárnost apod. výrazně výkladově příznivější  

- komplexnost řešení bytových domů 

- v preambuli narovnání lze zformulovat spoluzavinění státu na vzniklé situaci 

vytvoření smluvních překážek formou omezení vlastnických práv Města jako 

jednotky územní samosprávy   

Negativa cesty formou institutu narovnání 

- značná obsahová náročnost dohody o narovnání, vyžadující vysokou míru 

právní orientace v problému práva samospráv (formulační odlišnosti od 

soukromých právních vztahů)  

- zastavěné pozemky tímto způsobem řešit nelze, k jejich převodu musí dojít 

samostatnou cestou dle aktuální právní úpravy   

b) Prohlášením smluvních stran, že ustanovení o bezúplatném převodu i 

dalších převodech společně a souhlasně prohlašují za absolutně neplatné, a 

následně pokračovat postupem dle současné právní úpravy  

Dané řešení předpokládá, že společné souhlasné prohlášení smluvních stran označí 

tehdejší ustanovení o převodech za absolutně neplatné (namísto soudního výroku), a 

dále proběhne procesní postup dle aktuálního zákona o obcích, konkrétně dle 

ustanovení § 39, a to patrně formou tzv. adresného záměru.  

Město by zveřejnilo záměr převést spoluvlastnický podíl na bytových jednotkách na 

Bytové družstvo za určitých podmínek, s vypořádáním se s otázkou ceny (nebo 

bezúplatnosti – viz dále), tedy k věci by Město přistupovalo zcela od počátku bez 

přímého odkazu na v minulosti uzavřený smluvní vztah (smluvní vztahy). Samostatně 

by se pak vypořádalo s otázkami spoluvlastnictví, které nebyly nikdy řešeny, a řešeny 

být měly (vzájemná plnění spoluvlastníků).   

Tímto způsobem by musely být v každém případě řešeny zastavěné pozemky; ty 

nelze řešit cestou narovnání, protože ani tehdy nebyly součástí převodu 

spoluvlastnického podílu.       
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Pozitiva postupu tzv. od nuly: 

- snazší příprava, snadnější formulace atd.  

- společné vyřešení s pozemky  

Negativa tohoto postupu: 

- složitější argumentační návaznost na dobu uzavření původních ujednání z roku 

1999 a dále (včetně principů hospodárnosti)    

- nemožnost vyřešit v jedné smlouvě i ostatní otázky letitého, ale obsahově 

neřešeného spoluvlastnictví 

- výrazně obtížnější odůvodnění podmínek převodu, má-li Město zájem naplnit 

intence tehdejších dohod    

 

Ad 2) Zda lze ztotožnit spoluvlastnický podíl na budovách za spoluvlastnický 

podíl na bytových jednotkách  

Tento výklad je příliš extenzivní, a podíly nelze ztotožnit, nejde o stejný předmět 

převodu. 

 

Ad 3) Zda lze odůvodnit převod podílu v jednom objektu bezúplatně (bez ohledu 

na faktický proces převodu spoluvlastnického podílu), popř. za jakou cenu je 

možné o převodu spoluvlastnických podílů na Bytové družstvo uvažovat 

v ostatních případech 

Zatímco otázka o možnosti převodu má zcela jasné obrysy, a jedná se pouze o volbu 

právní cesty (narovnání tehdejší smlouvy nebo nový proces dle zákona o obcích 

v platném znění), otázka podmínek, zejména v části sjednané bezplatnosti, je vysoce 

složitá.  

Ta složitost vyplývá mimo jiné z toho, že smlouvy byly uzavírány za určitých 

okolností, vyjadřovaly vůli svou smluvních stran v té dané době a za tehdy platných 

zákonů, a je velmi obtížné, ne-li nemožné, motivaci a důvody sjednání tehdejších 

podmínek (za existence komplexu smluvních vztahů mezi Městem a Bytovým 

družstvem) nejen identifikovat, ale rovněž ani vykládat očima dnešních moderních 
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právních zdrojů, za účinnosti mj. nového zákona o obcích a novodobé judikatury 

(včetně trestněprávní), která doznala od té doby výrazných změn co do výkladové 

přísnosti. 
2
     

Sám teoretický výklad by proto mohl dosáhnout rozsahu malé publikace, a ani tak by 

patrně nedal odpovědi na všechny otázky, resp. nemohl by ani tak přinést 

jednoznačnou odpověď; pro účely tohoto stanoviska se proto soustředím na výklad 

praktický, který by měl vést především k právní jistotě obou smluvních stran, že to, 

co konají, konají de lege (v souladu se zákonem), a že si obsah svých jednání vždy 

objektivně obhájí. Je to důležité i pro bezpečnost zastupitelů za podporu zvolené 

právní cesty.  

Ať už by zvolilo Město cestu narovnání nebo cestou zopakování postupu převodu 

spoluvlastnického podílu jako celku na Bytové družstvo podle aktuálního zákona o 

obcích, vždy musí obhájit podmínky převodu, přičemž bezúplatný převod je 

nejrizikovější, protože jej lze označit, obecně, za absolutně nehospodárné nakládání 

s majetkem Města, protože znamená de facto dar v hodnotě spoluvlastnického podílu, 

když podle stávající právní úpravy by mělo k převodu dojít za cenu v místě a čase 

obvyklou, anebo odchylku, v daném případě bezúplatného převodu absolutní, velmi 

dobře odůvodnit. Hovořím-li o velmi dobrém odůvodnění, pak mám na mysli 

důvody, které každá třetí osoba vyhodnotí tak, že jsou zcela objektivní, a že Město 

nepochybilo, když spoluvlastnický podíl převedlo na Bytové družstvo bezúplatně.       

Bezúplatný převod i převod za cenu výrazně nižší, než je cena v místě a čase 

obvyklá, je tedy velmi náročné odůvodnit, ale s ohledem na výrazná specifika 

konkrétního posuzovaného případu to nelze v případě Města označit za nemožné. 

Není však pochopitelně možné vyloučit, že může dojít ke zpochybnění, event. 

k nařčení z porušování povinnosti při správě cizího majetku, a proto je nutné věnovat 

nadstandardní pozornost důvodům této majetkoprávní dispozice tak, aby obstála před 

                                                           
2
 Sama autorka tohoto stanoviska zastupovala v roce 2000 precedentní případ obce Dolní Bečva, který řešil do té doby 

nejudikovanou otázku, a to platnost právního úkonu obce bez souhlasu orgánu obce. Nález Ústavní h soudu byl vynesen 

v roce 2001, a zcela změnil nazírání na platnost právních úkonů obce. Podotýká se, že smlouva, jejíž ustanovení 

upravuje mj. bezúplatný převod, který je předmětem tohoto stanoviska, byla podepsána před tímto ústavním nálezem. 

Otázky hospodárnosti a ceny v místě a čase obvyklé byly řešeny ještě výrazně později, ve své podstatě až v posledních 

letech. Nemohly být proto zdrojem pro sepis tehdejší smlouvy.   
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každou třetí osobou včetně Policie ČR.  Důvody by pak měly být součástí usnesení 

zastupitelstva města tak, aby byly součástí hlasování každého člena zastupitelstva, 

tedy nebyly jen součástí přílohy či důvodové zprávy; to vše bez ohledu na rozsah 

daného usnesení. Odůvodnění musí mít charakter odůvodnění odchylky od ceny 

v místě a čase obvyklé, a to v absolutní hodnotě 100%.    

Bezúplatný převod či převod za cenu výrazně nižší bych však v každém případě 

vyloučila u pozemků, protože u těch nelze objektivní důvody ani v historických 

souvislostech. V případě pozemků lze využít podle mého názoru pouze odůvodnění 

odchylky od ceny v místě a čase obvyklé směrem k částečně nižší ceně.   

 

Ad 5) Možnost Bytového družstva dosáhnout převodu spoluvlastnického podílu 

města soudní cestou 

Právní ujednání je v uzavíraných smlouvách natolik nekvalitní a neodpovídá ani 

tehdejší právní úpravě, že považuji za nemožné, aby se převodu domohlo Bytové 

družstvo soudní cestou.  

 

Ad 6) Zde existuje právně přijatelné řešení, které by připadalo aktuálně 

v úvahu, a které by převod spoluvlastnického podílu Města na Bytové družstvo 

řešilo - možné důvody pro realizaci bezúplatného převodu 51% podílu Města na 

předmětných bytových domech na Bytové družstvo 

Důvody je možné identifikovat, a ve svém celku a za specifik daného případu převod 

(s výjimkou pozemků), odůvodňují. Zastupitelé musí zvážit, zda by touto cestou 

(některých ze dvou popsaných způsobů) chtěli jít.  

 

Tento postup, byť by k němu mohlo dojít, a bylo by možné jej 

právně (ač poměrně složitě) obhájit, však NEDOPORUČUJI, a 

to ani jedním z popsaných způsobů.  
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Vede mne k tomu důvod, který stojí mimo oblast možnosti či nemožnosti převodu, 

ale dotýká se toho zcela podstatného – vlivu města na další dispozice s bytovými 

jednotkami.  

V případě převodu spoluvlastnických podílů jako celku na Bytové družstvo (v 

intencích v minulosti zakotvených smluvních ujednání), by tento převod měl ten 

dopad, že Město by již nemohlo nijak zasahovat do převodu vlastnických práv 

k bytovým jednotkám na nájemce, a to přesto, že se na jejich výstavbě významně 

podílelo (dokonce formou výrazné dotace), a přesto, že jde v případě nájemců o 

občany města. Bytové jednotky by se mohly stát předmětem i spekulativního jednání, 

popř. by mohly trvale zůstat pouze jednotkami nájemními, a kdyby byly převáděny, 

Město by nemělo na kupní cenu žádný vliv. Ocitlo by se tedy v pozici 

„přihlížejícího“.  

Podobný dopad je pak více nebezpečný i ve vztahu k odpovědnosti zastupitelů, 

dokonce více, než by bylo např. velkorysejší stanovení ceny; zastupitelům by mohlo 

být vytýkáno, že se pod cenou zbavili významného majetku, na kterém se následně 

obohacuje jiný, soukromý subjekt.  

Rozhodnutí, že spoluvlastnické podíly nebudou převedeny na Bytové družstvo, a to 

bez ohledu na předchozí smluvní ujednání, usnadňuje vysoce pravděpodobná 

neplatnost těchto ujednání.  

Přesto bych doporučila současně podepsat společné prohlášení o tom, že jak Bytové 

družstvo, tak Město, nepovažují ujednání o převodech spoluvlastnických podílů za 

platná, a proto s nimi nespojují žádné vzájemné nároky.        

 

Pro úplnost zmiňuji fakt, že daný převod majetku by mohl být v rozporu 

s principy podpory de minimis. Výše limitu de minimis se vztahuje k subjektu a 

rozhodnému období – tj. ke třem po sobě následujícím účetním obdobím stanovených 

příjemcem podpory dle zákona o účetnictví. Vždy se jedná o současné období a dvě 

předcházející. V závislosti na účetní praxi příjemce se účetní období shoduje 

s kalendářním nebo hospodářským rokem.  
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V České republice se každá podpora poskytnutá v tomto režimu zaznamenává do 

Centrálního registru podpor malého rozsahu.  

Povinnost vychází ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 

veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 

Obsah a rozsah údajů a postup při jejich zápisu stanovuje vyhláška č. 465 ze dne 15. 

prosince 2009, o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého 

rozsahu.  

Nicméně za podstatnější považuji ztrátu vlivu města na další dispozice s bytovými 

jednotkami, což nelze nijak smluvně zajistit.    

 

B.  Převod bytových jednotek přímo na členy družstva 

 

Pokud odmítne Město dříve sjednaný, avšak s vysokou mírou pravděpodobnosti 

absolutně neplatný, závazek převodu spoluvlastnických podílů na Bytové družstvo, 

resp. pokud se na anulování tohoto závazku s Bytovým družstvem Město shodne 

formou společného Prohlášení, a žádný ze subjektů nechce být již nadále 

spoluvlastníkem 51% nebo 49% podílu na bytových jednotkách, je možné postupovat 

cestou převodu vlastnictví k bytovým jednotkám přímo na členy družstva .  

K tomu by mohlo dojít klasickými kupními smlouvami uzavíranými Městem a 

Bytovým družstvem a členy družstva, na základě platné právní úpravy (zákon o 

obcích č. 128/2000 Sb. a občanský zákoník č. 89/2012 Sb.), ale současně s 

přihlédnutím k obsahu v minulosti sjednaných smluv a k okolnostem výstavby.            

Současně s bytovými jednotkami by docházelo i k převodu spoluvlastnických podílů 

na zastavěných pozemcích, přičemž výši části kupní ceny, která náleží městu, by 

byla tvořena součtem ceny 51% spoluvlastnického podílu bytové jednotky a 

ceny spoluvlastnického podílu na pozemku, tedy kupní cena určená pro Město, 

by byla pojímána jako jeden celek.  
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Důvodem je fakt, že podobná praxe je u převodu bytových jednotek obvyklá, když 

součástí bytové jednotky je i spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na 

pozemku (tedy v kupní smlouvě by se cena za 51% podíl na jednotce a podíl na 

pozemku neoddělovaly, ale byla by uváděna jedna jednotná cena za bytovou 

jednotku).   

Kupní smlouva by mohla být uzavírána jedna, přičemž plnění pro družstvo (kupní 

cena za 49% podíl na jednotce) a plnění pro Město (kupní cena za 51% podíl na 

jednotce + kupní cena za podíl na pozemku v jejich součtu) by bylo logicky odděleno 

(každý je samostatným spoluvlastníkem).  

Město by mělo podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. požadovat cenu v místě a 

čase obvyklou, tedy tržní, a pokud tomu tak nebude, mělo by cenu nižší 

konkrétně odůvodnit.   

Město přitom může současně při návrhu kupní ceny (51% podíl + pozemek) přihlížet 

a odůvodnit tím cenu nižší než v místě a čase obvyklou, těmito okolnostmi 

 

a) k obsahu smluv tak, jak byly uzavřeny na počátku výstavby (bezúplatný 

převod a převod), tedy k institutu dobrých mravů a důvodného očekávání 

druhé smluvní strany, v daném případě minimálně 17 let (do prvních 

právních analýz upozorňující na možnou neplatnost ujednání z roku 1999) 

§ 2, odst.3 občanského zákoníku: „Výklad a použití právního předpisu nesmí být v 

rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející 

obyčejné lidské cítění“. Ze znění občanského zákoníku vyplývá, že staví dobré mravy 

na přední příčku; mezi dobré mravy nepochybně patří zachovat se s nimi v souladu 

v okamžiku, kdy je zpochybněna platnost části smlouvy s odstupem téměř dvaceti let, 

a to tak, že učiníme veškeré kroky směřující k tomu, abychom mohli závazek dodržet 

a naplnit, resp. aby se současné jednání tomuto závazku přibližovalo. Podotýká se, se 

sám tento institut by rozhodně nepostačoval, nebýt dalších právních argumentů.  
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b) k závěrům auditu, kdy k jednomu bytovému domu U Tenisu č.p. 4675 - 

bez č.o., st.p.č. 660/4 došel audit k závěru, že město nemá vůči 

spoluvlastníku žádné pohledávky (tedy každá kupní cena by bude v tuto 

chvíli čistým příjmem – ziskem města) 

Jedná se o dům, kde mělo dojít k bezúplatnému převodu na Bytové družstvo. 

S ohledem na tento fakt lze v tomto objektu požadovat např. nižší kupní ceny, než 

v domech ostatních, kde byl sjednán pouze klasický převod.   

c) k závěrům auditu, který vyčíslil konkrétní pohledávky města vztahující se 

k jednotlivým bytovým domům, kdy kupní cena za bytové jednotky by 

měla pokrýt minimálně tyto pohledávky      

K tomuto by naopak město přihlížet mělo, protože prodej spoluvlastnického podílu 

by nikdy neměl vytvářet městu ztrátu.  

 

d) k tomu, že většinu výdajů města, kterými se podílelo na výstavbě, obdrželo 

jako dotaci ze státního rozpočtu, tedy nehradilo je ze svého rozpočtu; 

požadavkem na cenu tržní by tedy vytvářelo pro sebe po cca dvaceti letech 

zisk    

Přestože dotaci obdrželo Město, nikoli nájemníci, a stala se součástí rozpočtu Města, 

může město dojít k závěru, že nechce na této situaci vydělávat a vytvářet zisk na 

svých občanech, a proto návrh kupní ceny tomuto postoji může (nemusí) odpovídat.  

 

e) k tomu, že bytové jednotky nebyly převedeny tehdy pro překážku, kterou 

smluvně vytvořil stát jako poskytovatel dotace; je tedy možné přihlížet 

k tomu, že kupní cena v místě a čase obvyklá tehdy a dnes byly výrazně 

odlišné, jakož i stav nemovitostí  

Kdyby neexistovala překážka ve formě zákazu státu dvacet let jednotky převést, 

patrně by byly převedeny do vlastnictví členů družstva dříve, a to za zcela jiné ceny 

tehdejší doby.  
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Navíc by tehdy kupovali nové byty, dnes členové družstva budou kupovat byty cca 

dvacet let staré, přesto by měli platit tržní ceny, aniž zavinili tento časový posun; 

tento posun nezavinilo ani Město I k této okolnosti lze přihlížet a brát ji jako 

odůvodnění ceny nižší než v místě a čase obvyklé.   

 

f) Jedná se o oblast veřejného zájmu obecně (podpora oblasti bydlení), tak 

důležitého zájmu Města ve vytvoření možnosti dostupného bydlení na 

svém území 

Zde se lze opřít o § 35, odst. 2 zákona o obcích, který říká, že „Do samostatné 

působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou 

vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále 

pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření 

podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde 

především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a 

spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a 

ochrany veřejného pořádku“. Podstatné je, že oblast bydlení spadá do samostatné 

působnosti, kdy je jednotka územní samosprávy v mezích zákona „svobodna“ ve své 

úvaze.  

Dále je nutno prohlásit oblast bydlení za oblast důležitého zájmu ve smyslu aktuální 

právní úpravy § 38, odst.1 zákona o obcích, který má následující znění:   

„Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a 

úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o 

zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první 

a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem 

obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví“. 

Důležitým zájmem Města je nepochybně dostupné bydlení pro své občany, kteří 

vychází z podmínek tak, jak byly nastaveny v roce 1999, resp. v nejbližších 

následujících letech.  
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Za důležitý zájem Města lze označit i fakt, že cenou chce motivovat každého člena 

družstva k zakoupení, tedy aby mu nezůstal žádný spoluvlastnický podíl na 

klasických bytových jednotkách. Lze rovněž přihlédnout k věku některých členů 

družstva s odstupem oněch 20 let. 

 

g) Neefektivita ponechání si spoluvlastnického podílu za současného plnění 

povinností spoluvlastníka, tedy motivace nájemců stát se vlastníky 

bytových jednotek  

Městu by ponechání si spoluvlastnického podílu přineslo s ohledem na dobu 

kolaudace zásadní povinnosti spoluvlastníka bytových domů ve formě nákladů na 

údržbu, rekonstrukce apod., což není jeho zájmem. Jeho zájmem je naopak motivovat 

členy družstva k tomu, aby se chtěli stát vlastníky bytových jednotek, a převzali za 

stav nemovitostí vlastnickou odpovědnost. Tedy za důležitý zájem města lze 

nepochybně prohlásit cíl nebýt spoluvlastníkem bytových domů.   

 

MOŽNOSTI A DOPORUČENÍ k převodu bytových jednotek 

 

1. Úvodem doporučuji podepsat souhlasné prohlášení Města a Bytového 

družstva o tom, že ujednání o bezúplatném převodu, popř. převodech, 

spoluvlastnického podílu města 51% na Bytové družstvo, zakotvené 

v konkrétně uvedených smlouvách, považují smluvní strany za absolutně 

neplatné pro rozpor s tehdy platnou právní úpravou, zejména se zákonem 

o obcích.  

Toto Prohlášení nahrazuje rozhodnutí soudu o neplatnosti tehdy sjednaných závazků, 

a vnáší právní jistotu do charakteru daných ujednání. Brání rovněž teoretické 

možnosti družstva své nároky uplatňovat soudní cestou. 
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2. Dále je třeba rozhodnout o tom, že kupní cenu pro město bude tvořit 

součet ceny za spoluvlastnický podíl 51% na bytové jednotce a 

spoluvlastnický podíl na pozemku, který bude shodný jako 

spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu dle Prohlášení 

vlastníka.  

Tato metodika jednak vysvětluje, co je součástí kupní ceny, jednak usnadňuje daňové 

otázky. Navíc společný převod jednotky a pozemku je zcela běžný, a součástí 

Prohlášení vlastníka běžně podíl na pozemku bývá. Daný postup tedy plně odpovídá 

běžné praxi, tedy je zcela obvyklý. Proto tuto tvorbu kupní ceny takto doporučuji.  

3. Dále je třeba rozhodnout, zda převod jednotek bude úplatný.  

Doporučuji rozhodnout, že převod spoluvlastnického podílu 51% na bytové jednotce 

a spoluvlastnického podílu na pozemku, který bude shodný jako spoluvlastnický 

podíl na společných částech domu, bude úplatný.  

4. Dále je třeba rozhodnout, zda bude využito: 

a) Ceny v místě a čase obvyklé, tedy tržní (pravděpodobně nikoli) 

b) Ceny nižší než v místě a čase obvyklé za formulace specifikovaných 

důvodů u každého bytového domu   

Je možný obojí postup. Jak jsem uvedla výše, postupovat cestou ceny nižší, než je 

v místě a čase obvyklé, je ze specifikovaných důvodů v jejich komplexu možné. 

Každý návrh kupní ceny, která bude nižším, než je v místě a čase obvyklé, je tedy 

nutné všemi citovanými důvody odůvodnit, jak ukládá aktuální znění zákona o 

obcích. Doporučuji uvést důvody i do usnesení zastupitelstva, které bude schvalovat 

už zveřejnění záměru, a rovněž je uvést do textu samotného záměru. Bude tak 

naplněna zásada publicity, a v případě, že by se objevily připomínky z řad občanů, 

lze na ně včas reagovat. Naopak – pozdější reakce lze odůvodnit tím, že připomínky 

mohly a měly být vzneseny už při zveřejnění, a ne např. s odstupem měsíců až let.  

Pokud by se zastupitelstvo rozhodlo k výrazně nižší ceně, než je v místě a čase 

obvyklé, bylo by vhodné vyjádřit výslovně, že Město současně nebude omezovat 

následné majetkoprávní dispozice s bytovými jednotkami, neboť nemá zájem 
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vstupovat jakkoli do vlastnických práv, tedy ponechá jim volnou dispozici bez ohledu 

na obsah těchto dispozic (darování, koupě, zástava apod.). Důvodem tohoto postoje 

města může být fakt, že členové družstva čekali téměř dvacet let na možnost 

zakoupení jednotky do svého vlastnictví, což nepochybně zasahovalo i do jejich 

rodinné sféry, a město i z toho důvodu nemá už nadále zájem bránit v dispozicích 

s tímto majetkem, protože mj. může jít i o mezigenerační převody. Proto převod 

vlastnického práva Město chápe jako definitivní a vlastnické právo členů družstev za 

neomezené, bez předkupních práv apod.   

Město tím respektuje zejména podstatu vlastnického práva s akcentem na historický 

vývoj a dobré mravy.       

 

5. Dále je třeba rozhodnout o mechanismu tvorby ceny  

a) V případě ceny v místě a čase obvyklé se bude vycházet ze znaleckého 

ohodnocení 

b) V případě ceny nižší, než je v místě a čase obvyklé, je možností mnoho, a za 

současného odůvodnění lze zvolit teoreticky jakýkoli mechanismus, který 

stanoví ceny každému nájemci obdobně, a to např.  

- Procentuálním vyjádřením z ceny v místě a čase obvyklé 

- Cenou za m2 plochy bytové jednotky; cenu za m2 plochy jednotky lze stanovit 

úvahou, která bude přihlížet ke smlouvám z minulosti, k tomu, zda městu 

váznou na objektu pohledávky či nikoli, apod.    

Podstatné je, že cena nižší než v místě a čase bude důkladně odůvodněna, tedy 

budou jasné motivy stanovení této výše kupní ceny.  

Zastupitelstvo musí rozhodnout o konkrétní ceně za 51% podíl na bytové 

jednotce a za podíl na pozemku ve výši rovnající se podílu na společných 

částech budovy dle Prohlášení vlastníka ke každé konkrétní bytové jednotce.   
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6. Obsah záměru 

Doporučuji věnovat vysokou pozornost textu zveřejněného záměru, který bude 

zveřejňován na úřední desce Města, a kde by mělo být uvedeno vše, včetně 

případných právních pojistek, pokud k nim Město přistoupí, a včetně důvodů ceny 

nižší, než je v místě a čase obvyklé. Současně by součástí záměru měla být pravidla, 

která preventivně vyloučí možná komplikující jednání, např. konkurenční nabídky na 

zakoupení pozemků apod. 
3
        

7. Tím se odstraňuje i teoretické nebezpečí iplatnění práv družstva,Dále je 

třeba rozhodnout o pravidlech pro prodej jednotek ve smyslu platné 

právní úpravy občanského zákoníku 

Pozornost věnovaná majetkoprávním dispozicím Města by neměla opominout 

platnou právní úpravu občanského zákoníku pro prodej bytových jednotek.  

 

Zrušení spoluvlastnictví společným převodem bytových 

jednotek ze spoluvlastníků (Město a Bytové družstvo) přímo na 

členy družstva je metoda pro Město náročnější, pokud jde o 

objem a obsah právní agendy s tím související; přesto tento 

způsob názorově preferuji a doporučuji jako vhodnější pro 

přímý vliv na převod a podmínky převodu na členy družstva.  

Převod vlastnických práv přímo na občany Města má 2 výhody 

– právní bezpečnost ve formě záruky jistoty převodu na členy 

družstva, a výrazněji obhajitelné a adresné odůvodnění vůči 

fyzickým osobám, než právnické osobě soukromého práva. 

  

                                                           
3
 Z praxe je znám případ, kdy město prodávalo pozemky pod bytovými domy obdobně, jako je tomu v tomto případě, a 

z důvodu určité rivality podala místní realitní společnost nabídku 1000x vyšší, než byla cena pro nájemce jednotek. 

Dodatečně se složitě odůvodňovalo odmítnutí této nabídky. Pokud se do záměru uvede, že nabídky obsahující jinou 

cenu než zveřejněnou budou vyřazeny, je problém konkurence cenových nabídek preventivně vyřešen.  
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Předmětem stanoviska nebyly bytové jednotky zvláštního určení, které mají 

specifický právní režim.  

 

V.  

Resumé  

  

Na základě prostudování věci jak s ohledem na závazky uzavřené v minulosti, tak 

s přihlédnutím k aktuálním cílům Města  

- nedoporučuji převod spoluvlastnických podílů jako celku na Bytové 

družstvo  

- doporučuji postupovat cestou převodu bytových jednotek přímo na členy 

družstva 

Předpokladem tohoto doporučení je vysoce pravděpodobná neplatnost v minulosti 

uzavřených závazků o převodu spoluvlastnických podílů z Města na Bytové družstvo.  

Právní pochybnosti o platnosti či neplatnosti doporučuji odstranit společným 

Prohlášením o absolutní neplatnosti předmětných ujednání o budoucím převodu 

v historických smlouvách. Tím se odstraňuje i potencionální nebezpečí uplatnění 

práv Bytovým družstvem po Městě.  

 

Převod doporučuji úplatný.  

 

Kupní cenu doporučuji z více důvodů včetně daňových vytvořit součtem cen za 

spoluvlastnický podíl 51% na jednotce a za spoluvlastnický podíl na pozemku ve výši 

shodného podílu na společných částech budovy dle Prohlášení vlastníka. 

 

Výše kupní ceny závisí na vůli zastupitelstva; v případě, že dojde k návrhu kupní 

ceny nižší, než je v místě a čase obvyklé, doporučuji odůvodnit tento postup důvody, 

které jsou specifikovány v tomto stanovisku, a které jsou zcela objektivně existující, a 

všemi okolnostmi, k nimž zastupitelstvo přihlíželo, a které jsou rovněž specifikovány 

vyčerpávajícím způsobem v tomto stanovisku.  



 
OBEC – MĚSTYS – MĚSTO – MIKROREGION – SVAZEK – KRAJ – PRÁVNICKÉ OSOBY SAMOSPRÁVY 

 

Zcela na místě, zejména pro právní bezpečnost zastupitelů, jsou i formulace, že 

Město nemá zájem vytvářet na svých občanech s odstupem dvaceti let zisk, a dále 

odůvodnit, proč ponechává možné následné dispozice s převedenými jednotkami bez 

omezení, které nejsou čistě právní, nicméně vyjadřují motivy cíle pro přijatá 

rozhodnutí.    

 

Doporučuji věnovat vysokou míru pozornosti obsahu zveřejněného záměru tak, 

aby veškeré důvody postupu města včetně návrhu kupních cen byly srozumitelné pro 

každou třetí osobu včetně samotných členů družstva; obdobně doporučuji věnovat 

vysokou míru pozornosti obsahu důvodové zprávy, na základě které budou 

zastupitelé o daném postupu a obsahu záměru hlasovat.       

 

Doporučuji výslovně odůvodnit, proč se nájemcům ponechává smluvní volnost 

v případných následných majetkových dispozicích; možné důvody obsahuje 

rovněž toto právní stanovisko.    

 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová 

advokátka  
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Zpráva z

auditu vzájemných pohledávek statutárního města
Jablonec nad Nisou a Bytového družstva HORNÍ PROSEČ

vzešlých ze spoluvlastnictví a správy společné věci - bytových
domů SOl, S02 a S03 v lokalitě Horní Proseč

Aktualizace stavu k 31. 12. 2018

Název:
Sídlo:
IČO:

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
00262340

Při posuzování pohledávek a závazků vzniklých z titulu předmětu auditu vycházel auditor
z dokumentů předložených pracovníky Magistrátu města Jablonec a předsedkyní Bytového
družstva HORNÍ PROSEČ.

Při prověřování hodnoty vzájemných pohledávek a závazků byly použity informace získané
zejména v rámci osobních schůzek s pracovníky Magistrátu města Jablonce nad Nisou
v budově magistrátu a následně s předsedkyní Bytového družstva HORNÍ PROSEČ v sídle
společnosti Interma BYTY, akciová společnost za účasti pracovníků této společnosti.

Dokumenty, které výše uvedené subjekty předkládaly, byly v souladu a nebyly mezi nimi
zjištěny žádné rozdíly. V některých případech se jednalo o dokumenty totožné, pocházející
od společnosti lnterma BYTY, akciová společnost, která vykonává správu dotčených
nemovitostí.

Na základě výše uvedených zjištění došel auditor k názoru, že obě strany vycházejí
ze smluvních vztahů doložených během kontroly, plní je a nezpochybňují jejich platnost,
a proto se soustředil na vyčíslení hodnoty vzájemných pohledávek a závazků, nezabýval se
právními aspekty uzavřených smluvních vztahů.

Pro správné vyčíslení vzájemných pohledávek a závazků je třeba oddělit úlohu statutárního
města Jablonec nad Nisou jako spolupodílníka nemovitostí v hodnotě 51 % od úlohy člena
družstva z titulu splacení členského vkladu ve výši 5 407 tis. kč za 12 bytových jednotek
zvláštního určení. Auditor ověřil, že pohledávky a závazky statutárního města Jablonec
nad Nisou jako člena družstva jsou průběžně fakturovány a vyrovnávány a soustředil se
zejména na pohledávky a závazky statutárního města Jablonec nad Nisou jako spolumajitele
nemovitostí. Auditor provedl detailní kontrolu vyúčtování za rok 2017 a rok 2018
předloženého správcem nemovitostí a neshledal žádné chyby a nedostatky.

Auditor se zabýval pohledávkami a závazky nejen vyčíslenými, ale vyčíslil i hodnoty
vzájemných pohledávek či závazků vzniklých z titulu plnění smluv o spoluvlastnictví a správě
společné věci. Při této Činnosti byla auditorovi poskytnuta plná součinnost všech
zúčastněných stran.
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Některé zásadní dokumenty - prohlášení vlastníka k jednotlivým bytovým domům a znalecké
posudky pro stanovení cen pozemků pod jednotlivými domy byly dodávány postupně během
ověřování. Auditor zpracoval tuto zprávu až po obdržení výše uvedených dokumentů (údaje
z katastru nemovitostí byly k dispozici až na koči měsíce ledna 2020).

Zároveň bylo zjištěno, že některé dokumenty byly již skartovány, a proto byl auditor omezen
doložitelností jednotlivých dokumentů. V potaz byly dány pouze pohledávky a závazky,
které byly řádně doloženy a zdokumentovány.

I
I
I
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Na základě předložených dokumentů učinil auditor následu jící zjištění:

Etapa 1(Bytový dům S03)

· Město ve své účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD etapy 03
v pořizovací ceně ve výši 15 508 tis. KČ; hodnotu zastavěných pozemků vyčíslil
znalec ve výši 730,4 tis. KČ.
Částku spojenou s vybudováním infrastruktury vztahující se pouze k etapě 03
nelze jednoznačně z účetní evidence stanovit.

· Město neeviduje závazek za BDHP z titulu spoluúčasti na výstavbě bytového
domu ve výši 2 553 tis. KČ - finanČní podíl družstva na výstavbě bytového domu,
který je v majetku města. Nicméně tato Částka nebyla uznána městem jako
způsobilá k vzájemnému započtení, a proto ji auditor nezahrnuje do konečného
vyrovnání.

Konečná pohledávka města činí dle Yýpočtu 730,4 tis. KČ z titulk
převodu pozemku, na němŽje nemovitost umíStěna

Etapa II (Bytové domy SOl a S02)

l
04

W
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· Město ve své účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD etapy 01,02
v pořizovací ceně ve výši 74 880 tis. KČ; spoluvlastnický podíl na BD bytech
zvláštního určení ve výši 11 407 tis. KČ; hodnotu zastavěných pozemků
ve výši 3 053 tis. KČ. Hodnota vkladu do bytového družstva ve výši 5 407 tis. KČ je
zahrnuta do pořizovací ceny spoluvlastnického podílu na bytových domech.
Město ve své účetní evidenci odděleně neeviduje svůj podíl na bytovém družstvu,
ten je v účetní evidenci zahrnut pod pořizovací cenu spoluvlastnického podílu
na bytových domech. Tyto částky spolu tvoří základ hodnoty pohledávky
pro budoucí vypořádání vztahů s bytovým družstvem.
jistá výše pohledávky města pro budoucí vypořádání je Částka přijaté a městem
vynaložené podpory bydlení ve výši 80 880 tis. KČ a hodnota zastavěných
pozemků vyčíslená znalcem ve výši 4 275,2 tis. KČ.

· Město neeviduje závazek za BDHP z titulu spoluúčasti na výstavbě bytových
domů a infrastruktury ve výši 64 889 tis. KČ - finanční podíl družstva
na výstavbě infrastruktury a bytových domů, které jsou v majetku města.

Konečná pohledávka města činí dle výpočtu 15 991 tis. KČ z titulu stavby
bytoyých domů a 4 275,2 tis. KČ z titulu převodu pozemků, na nichŽjsou
bytové domy umístěny, celkem tedy 20 266,2 tis. KČ.

l
l
l
l

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditom
ATLAS AUDIT s.r.o. l""
K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice
Číslo auditorského oprávnění 300

Ing. T Ba
Číslo auditorského oprávnění 1122

V Čelákovicích, dne 12. 03. 2020
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Přílohy:

Příloha č. l - Základní zjištění k etapě 03; 01,02

Příloha č. 2 - Pohledávky a závazky z titulu realizace výstavby

Příloha č. 3 - Vstupní cena projektů

Příloha č. 4 - Rozpis pohledávek města za jednotlivými domy BDHP

l
l
j
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l Příloha Č. 1

f
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Základní zjištění vztahující se k ověření vzájemných pohledávkových a závazkových vztahů
statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen ,,město") s Bytovým družstvem HORNÍ
PROSEČ (dále jen ,,BDHP") v rámci etap 03; 01,02 spojených s vybudování bytových domů
v lokalitě Horní Proseč na základě provedeného šetření jsou shrnuty v dále uvedených
bodech.
Popis zjištění vycházel ve svém základu z následujících základních zdrojových dokumentů:

· Smlouva č. 611-1999 ORION
" Smlouva č. 374-2001-OR/ON o společném postupu investorů
" výpis z katastru nemovitého majetku
" Opis účetní evidence města - spoluvlastnického podílu na bytových jednotkách

s BDHP a podílu na družstevním podílu BDHP

" výpisy z katastru nemovitostí k jednotlivým domům dokládající výměru
jednotlivých domů a bytů

" Znalecké posudky stanovující cenu pozemků pod nemovitostmi

l Etapa 03

zjištění:

l

· Městc přediožiio k etapě 03 - l BD a,b,c,d, č.p. 4675 smlouvu č. 611-1999-
ORION uzavřenou s BDHP. Jedná se celkem o 45 bytových jednotek.
BD - zkratka pro označeni bytového domu.

" Smlouva obsahuje částku vynaloženou městem na vybudování jednoho BD
společně s BDHP v částce 14 400 tis. KČ.

" Smlouva obsahuje závazek města k bezúplatnému převodu majetku na BDHP
po 20 letech a 30 dnech od kolaudačního rozhodnutí.
Kolaudace proběhla v roce 2001.

" Hodnota příspěvku na vybudování infrastruktury ze strany města byla
ve výši 3 000 tis. KČ (vyplynulo z dokumentů doložených ke schvalování
závěrečného účtu) a část vybudované infrastruktury byla součástí smluvního
ujednání smlouvy č. 374-2001-OR/OIV o společném postupu investorů k etapě
01,02. Celková částka byla ve výši 23 898 tis. KČ.

" Město čerpalo podporu na spolufinancování výstavby bytového domu
z Ministerstva pro místní rozvoj Ceské republiky.

" BD včetně pozemku je zastaven ve prospěch Českomoravské hypoteční banky
a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

" Částka vynaložených prostředků BDHP na etapu 03 dle smlouvy byla
ve výši 19 507 tis. KČ. Příspěvek na infrastrukturu BDHP nebyl v žádné
smlouvě identifikován.

" Celkem podíl města na investičních nákladech včetně infrastruktury byl
ve výši 17 400 tis. Kč, což představuje 47,15 % na celkových investičních
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výdajích, bdhp pak vynaložilo 19 507 tis. Kč, což představuje 52,85 %
na celkových investičních výdajích investiční akce.

" Dle katastru nemovitostí je spoluvlastnický podíl města ve výši 51 % a DBHP
ve výši 49 %.

" Město v účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD 03
ve výši 15 508 tis. Kč, vložený pozemek do projektu par. č. 698/4
o výměře 737 m2 v částce 515 900 KČ, v průběhu roku 2019 bylo provedeno
ocenění hodnoty pozemku znalcem a stanovena reálná cena ve výši
730,4 tis. KČ. Částka spojená s vybudováním infrastruktury uvedená na kartě
majetku zařazeného do užívání v roce 1997 č. k. MUJNHZ3025UM je ve výši
31 127 tis. KČ a dále pak na kartě majetku zařazeného do užívání v roce 1997
Č. k. MUJNHZ302BH9 ve výši 6 940 tis. Kč a Č. k. MUJNHZ3025VH ve výši
272 tis. KČ je samostatné evidovaná v účetní evidenci města. Nelze však z této
evidence jednoznačně provést přiřazení této hodnoty k jednotlivým etapám.
Město tuto částku v majetkové evidenci spíše vykazuje podle druhů vztaženou
k oblasti Horní Proseče.

Závěr:

" Smlouva č. 611-1999 ORION počítá s bezúplatným převodem BD etapa 03
spoluvlastnického podílu na BDHP po uplynutí vymezené lhůty od data
kolaudace.

" Smlouva č. 611-1999 OR/OIV neřeší vypořádání stavebního pozemku,
ani způsob jeho ocenění.

" Smlouva č. 61!-1999 ORION neřeší vypořádání infrastruktury vztahující se
k etapě 03 ve vlastnictví města na BDHP.

" Město ve své účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD
v pořizovací ceně ve výši 15 508 tis. KČ; hodnotu zastavěných
ve výši 516 tis. KČ, v průběhu roku 2019 bylo provedeno ocenění
Eozemku znalcem a stanovena reálná cena ve výši 730,4 tis. KČ
Cástku spojenou s vybudováním infrastruktury vztahující se pouze k
nelze jednoznačně z účetní evidence identifikovat.

etapy 03
pozemků
hodnoty

etapě 03

" Spoluvlastnický podíl a pozemek jsou zastaveny ve prospěch Českomoravské
hypoteční banky a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

" jistá výše pohledávky města pro budoucí vypořádání je hodnota pozemků
zastavěných stanovená znalcem ve výši 730,4 tis. KČ

Etapa 01,02
zjištění:

" Město předložilo k etapě 01 - a,b,c,e; 02 - a,b,c,d,e,Eg,h - 12 BD smlouvu
č. 374-2001-OR/OIV o společném postupu investorů uzavřenou s BDHP.
Jedná se o 236 bytových jednotek a 12 jednotek zvláštního určení.

" Smlouva obsahuje částku vynaloženou městem na vybudování 12 BD společně
s BDHP v částce 74 880 tis. Kč; podíl na bytech zvláštního určení v počtu 12
ve výši 6 000 tis. KČ z dotace a 5 407 tis. KČ z prostředků města. Ze smlouvy
vyplývá, že částka ve výši 5 407 tis. KČ byla vynaložena na získání
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druŽstevních podílů se zvláštními rozhodovacími právy města k těmto bytům
při jejich obsazování.

" Hodnota příspěvku na vybudování infrastruktury ze strany města byla
ve výši 23 898 tis. KČ a byla součástí smluvního ujednání smlouvy Č. 374-
2001-OR/OřV o společném postupu investorů k etapě 01,02, ale týkala se
vybudování infrastruktury etapy 03,04,05, a proto se hodnota infrastruktury
nevztahuje k dané etapě.

" Smlouva obsahuje závazek města k převodu majetku na BDHP po 20 letech
a 30 dnech od kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí je z roku 2004.

" Město čerpalo podporu na spolufinancování výstavby bytového domu
ze Státního fondu rozvoje bydlení.

" Bytový dům včetně pozemku jsou zastaveny ve prospěch Českomoravské
hypotéční banky a Státního fondu rozvoje bydlení.

" Částka vynaložených prostředků BDHP na etapu 01,02 na investičních
nákladech BD dle smlouvy byla ve výši !70 049 tis. Kč, podíl města byl
ve výši 5 407 tis. KČ. Příspěvek na infrastnikturu BDHP k etapě 01, 02 byl
ve výši 9 861 tis. Kč, podíl na projektových a inženýrské činnosti a zařízení
staveniště byl ve výši i0 154 tis. KČ.

" Celkem podíl města na investičních nákladech BD bez infrastruktury byl
ve výši 80 880 tis. Kč, což představuje 29,27 % na celkových investičních
výdajích, 3dhp s vkladem města pak vynaložilo 195 471 tis. KČ,
což představuje 70,73 % na celkových investičních výdajích spojených
s pořízením BD. Podíl města na investičních nákladech bez infrastruktury
s vyloučením hodnoty bytů zvláštního určení byl ve výši 74 880 tis. KČ,
což představuje 24,94 % na celkových investičních výdajích spojených
s výstavbou BD v etapě 01,02.

" Dle katastru nemovitostí je spoluvlastnický podíl města ve výši 51 % a BDHP
ve výši 49 %. Hodnota nepeněžního plnění získaného na základě rozdílu
mezi hodnotou vynaloženou městem a zapsaným podílem na hodnotě majetku
Činí [51 % * (74 880 tis. KČ + 6 000 tis. KČ + 185 607 tis. KČ)
= 135 908 tis. KČ] - 80 880 tis. KČ = 55 028 tis. KČ. Tuto hodnotu lze
považovat za závazek města vůči BDHP z titulu jiného majetkového
prospěchu.

" Prostředky vynaložené na infrastrukturu v dané etapě městem byly
ve výši 23 898 tis. KČ a BDHP ve výši 9 861 tis. KČ. Celkem v částce
33 759 tis. KČ. Částku vynaloženou BDHP ve výši 9 861 tis. KČ můžeme
považovat za částku, která by měla být převedena do majetku města. Jedná se
tedy o další závazek města z titulu vypořádání infrastruktury vůči BDHP.

" Město v účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD etapy 01,02
ve výši pořizovací ceny 86 831 tis. KČ. Pořizovací cena v sobě obsahuje
dle názoru auditora i podíl města na družstevních podílech z titulu financování
bytů zvláŠtního určení ve výši 5 407 tis. KČ. Sečteme-li Částky ze smlouvy
o společném financování etapy 01,02, potom se u financování pouze bytových
domů spolu s částkou vkladu do podílů družstva dostaneme na částku
86 287 tis. KČ, která koresponduje s účetní evidencí. Hodnota vložených
pozemků oceněných v účetní evidenci do etapy 01,02 byla v částce
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3 053 tis. KČ, v průběhu roku 2019 bylo provedeno ocenění hodnoty pozemků
znalcem a stanovena reálná cena ve výši 4 275,2 tis. KČ. Částka spojená
s vybudováním infrastruktury ze strany BDHP byla ve výši 9 861 tis. KČ,
ze strany města bylo na infrastrukturu v této etapě projektu Horní Proseč
vynaloženo 23 898 tis. KČ. Město ve své účetní evidenci eviduje hodnoty
vynaložené s vybudováním infrastruktury v lokalitě HP, která však není
důsledně rozdělena na jednotlivé etapy výstavby BD v Horní Proseči.

Závěr:

l
I

" Smlouva č. 374-2001-OR/OIV počítá s převodem spoluvlastnického podílu
BD etapa 01,02 na BDHP po uplynutí vymezené lhůty od data kolaudace.

" Smlouva č. 374-2001-OR/ON neřeší převod zastavěných pozemků, ani
způsob jejích ocenění.

" Smlouva č. 374-2001-OR/OIV neobsahuje ujednání o vypořádání
infrastruktury vztahující se k etapě 01,02 evidované ve vlastnictví města.

" Spoluvlastnický podíl a pozemky jsou zast&vené ve prospěch Českomoravské
hypoteční banky a Státního fondu rozvoje bydlení.

" Město ve své účetní evidenci eviduje spoluvlastnický podíl na BD etapy 01,02
v pořizc.vací ceně ve výši 74 880 tis. Kč; spoluvlastnický podíl na BD bytech
zvláštního určení ve výši 11 407 tis. KČ; hodnota zastavěných pozemků
ve výši 3 053 tis. KČ. Město ve své účetní evidenci odděleně neeviduje svůj
podíl na bytovém družstvu, ten je v účetní evidenci zahrnut pod pořizovací
cenu spoluvlastnického pcdílu na bytc'výcř, domech. Tyto Částky spolu tvoří
základ hodnoty pohledávky pro budoucí vypořádání vztahů s bytovým
družstvem. Jistá výše pohledávky města pro budoucí vypořádání je částka
přijaté a městem vynaložené podpory bydlení ve výši 80 880 tis. KČ a hodnota
zastavěných pozemků vyčíslená znalcem ve výši 4 275,2 tis. KČ.

" Město ve své účetní evidenci neviduje hodnotu nepeněžního plnění, který lze
považovat za závazek města vůči BDHP, získaného r.a základě rozdílu
mezi hodnotou vynaloženou městem a zapsaným podílem na hodnotě majetku
v celkové výši 55 028 tis. KČ.

" Město ve své účetní evidenci neviduje hodnotu nepeněžního plnění, který lze
považovat za závazek města vůči BDHP, získaného na základě vybudované
infrastruktury BD HP v celkové výši 9 861 tis. KČ.
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PohledávW azávazWztitulu realizace výstavby dle smlouwo dílo Ev. Č. 375-2001-0R/Olvze dne19.12.2001
včetně dodatků1až9

Bytové domy proj činnost Staveniště "Infrastruktura Celkem ' PocÍQ na ceně
Město 80 880,00 0,00 0,00 23 898,00 104 778,00 34,90%
Družstvo 175 456,00 4 137,00 6 014,00 9 861,00 195 468,00 65,10%
Celkem 256 336,00 4137,00 6 014,00 33 759,00 300 246,00 100,00%

Bytové domy proj čInnost IStaveniště Celkem " """" "poäíi na"ŔN Přepočteno Rozdíl
Město 80 880,00 0,00 0,00 80 880,00 51,00% 135 908,37 -55 028,37
Družstvo 175 456,00 4 137,00 6 014,00 185 607,00 49,00% 130 5'78,63 55 028,37
Celkem 256 336,00 4 137,00 6 014,00 266 487,00 100,00% 266 487,00 0,00

Infrastruktura Podíl na KN Přepočet Rozdíl " "
Město 23 898,00 100,00% 33759 -9 861,00
Družstvo 9 861,00 0,00% O 9 861,00
Celkem 33 759,00 100,00% 33759 0,00

"" Byt.domy + VNP lnfrastuktura Celkem

Město -55 028,37 -9861 -64 889,37 iá;azek města
Družstvo i 55 028,37 9861 64 889,37 Pohledávka za městem
Celkem O O O



Příloha č. 3

Bytové doby pořízené v rámci etapy I

objekt Tech. Název
U Tenisu č.p.4675-st.p.č.698/4

výměra Výměra výměra Hodnota
č.p. St.p.č. BDHP Město celkem Cena pořIzenI dotace

4675 698/4 2 016,14 0,00 2 016,14 33 907 000,00 14 400 000,00

Bytové doby pořízené v rámci etapy II

objekt
Ola
Dlb
DIC
Ole
02a
02b
02c
02d
02e
02f
02g
02h

Tech. Název
Široká 21/4787-st.p.č.703/4
Široká 24/4798-st.p.č.716
Široká 26/4797-st.p.č.717/6
Široká 8/4864-st.p.č.660/4
U Tenisu 17/4776-dům 02a-st.p.č.703/3
Široká 22/4788-st.p.č.692/6
Široká 20/4790-st.p.č.692/7
Široká 18/4803-st.p.č.692/8
Široká 16/4836-st.p.č.692/10
Široká 14/4837 st.p.č.673/7
Široká 12/4857-st.p.č.673/8
Široká 10/4860-st.p.č.659

Výměra
č.p. St.p.č. BDHP

4787 703/4 1 633,91
4798 716 1629,16
4797 717/6 1624,73
4864 660/4 1626,54
4776 703/3 1186,12
4788 692/6 1186,16
4790 692/7 1187,38
4803 692/8 1189,38
4836 692/10 1189,29
4837 673/7 1189,30
4857 673/8 1189,30
4860 659 1183,56

16 014,83

výměra
Město

59,05
59,05
57,73
57,59
59,25
59,25
59,25
59,25
59,25
59,25
59,25
59,25

707,42

Výměra Hodnota
celkem Cena pořÍzenj dotace

1 692,96 23 932 872,00 7 356 083,42
1 688,21 24 163 185,00 8 200 000,00
1 682,46 24 198 028,00 8 200 000,00
1 684,13 25 801 400,00 7 000 000,00
1 245,37 19 081 439,00 6 000 000,00
1 245,41 19 081 439,00 6 710 000,00
1 246,63 19 081 439,00 6 710 000,00
1 248,63 19 650 153,00 5 700 000,00
1 248,54 20 378 143,00 6 000 000,00
1 248,55 20 040 607,00 6 000 000,00
1 248,55 20 350 605,00 6 080 000,00
1 242,81 20 576 912,00 6 500 000,00

16 722,25 256 336 222,00 80 456 083,42
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Příloha č. 4

Bytové domy pořízené v rámci etapy l

objekt Tech. Název

U Tenisu č.p.4675-st.p.č.698/4

Bytové domy pořízené v rámci etapy II

objekt Tech. Název

Č.p. výměra Cena Cena Cena
nemovitosti Pozemku celkem

4675 18 636 ' 0,00 430 400,00 730 400,00

Č.p. výměra

02h
02g
02f
02e
02a
02d
02c
02b
Ole
Ola
Dlb
DIc

Široká 10/4860-st.p.č.659
Široká 12/4857-st.p.č.673/8
Široká 14/4837-st.p.č.673/7
Široká 16/4836-st.p.č.692/10
U Tenisu 17/4776-dům 02a-st.p.č.703/3
Široká 18/4803-st.p.č.692/8
Široká 20/4790-st.p.č.692/7
Široká 22/4788-st.p.č.692/6
Široká 8/4864-st.p.č.660/4
Široká 21/4787-st.p.č.703/4
Široká 24/4798-st.p.č.716
Široká 26/4797-st.p.č.717/6

4860 11860
4857 12066
4837 11825
4836 11825
4776 11825
4803 11825
4790 11907
4788 11866
4864 16324
4787 16888
4798 16349
4797 16296

160856

Cena Cena Cena
nemovitosti Pozemku celkem
1 179 025,09 295 200,00 1474 225,09
1 199 503,94 295 200,00 1 494 703,94
1 175 545,67 294 200,00 1 469 745,67
1 175 545,67 295 200,00 1 470 745,67
1 175 545,67 291 400,00 1466 945,67
1 175 545,67 293 300,00 1 468 845,67
1 183 697,45 295 200,00 1478 897,45
1 179 621,56 295 200,00 1474 821,56
1 622 799,80 480 300,00 2 103 099,80
1 678 868,11 480 300,00 2 159 168,11
1 625 285,09 480 300,00 2 105 585,09
1 620 016,26 479 400,00 2 099 416,26

15991000 4275200 20266200
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Cdborné stanovisko KODAP

Zadavatel:
Adresa:
IČ:
dále ,,zadavatel"

Statutární město jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19, 466 01jablonec nad Nisou
25702556

vYjádřenj k převodu podílu města v BD Horní Proseč z daňového pohledu

KODAP jablonec, s.r.o., společnost pro daňové poradenství (dále uváděna jako ,,poradce"), je právnickou
osobou oprávněnou vykonávat daňové poradenství a je k tomuto účelu řádně registrována Komorou
daňových poradců ČR. je povinna řídit se při poskytování služeb daňového poradenství zákonem č.
523/1992 Sb. o daňovém poradenství, neboť je poskytuje prostřednictvím oprávněných osob - daňových
poradců. Ze zákona o daňovém poradenství vyplývá, že nese za kvalitu a správnost svých služeb plnou

.odpovědnost.

1. Popis situace:

Na základě popisu situace v obdrženém dokumentu od zadavatele s názvem ,,Narovnáni vztahů mezi
Statutárním městem jablonec nad Nisou a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ" podávám niže vyjádřenľ a
odborné stanovisko.

2. obecný daňový a právni rámec:

2.1. Bytová družstva

Bytová družstva patří podle §1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích mezi obchodní
korporace, tedy mezi právnické osoby a jako takové mj. podléhá podle §17 zákonu č. 586/1992 Sb. o
daních z příjmů (dále jen ZDP). Vzhledem ktomu, že se ve vztahu BDHP k Magistrátu jedná o propojené
osoby podle §23 odst. 7 b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platné znění, musí být cena, za
kterou by nemovitosti družstva kupovala cenou obvyklou.
V případě bezplatného převodu, podle obecných ustanovení o předmětu daně uvedených v §18 zdp jsou
předmětem daně rovněž bezúplatné příjmy. Osvobozeni některých úplatných příjmů je definováno v §19
zdp, výčet osvobozených příjmů je uveden v §19b ZDP.

Také u bytového družstva se pro zjištění základu daně vychází z účetnictví vedeného podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZoÚ) a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. (dále jen
prováděcí vyhláška), pro podnikatele, pokud zvláštní předpis nebo ZDP nestanoví jinak (viz ustanoveni §
23 odst. 10 ZDP).

Novelou zákona o účetnictví i prováděcí vyhlášky došlo s účinností od 1. 1. 2016 k řadě změn ve
vykazováni a účtování některých položek.
Vykazováni darů bylo sjednoceno s principy mezinárodních účetních standardů IAS/1FRS. přijetí daru je tak
od roku 2016 považováno podle charakteru daru za provozní či finanční výnos běžného období. V případě,
že by se jednalo o přijatý dar osvobozený dle ZDP od daně z příjmů, vyloučil by se tento výnos jako
nezdanitelný v daňovém přiznáni.

Ve Vašem případě se jedná o zvažované převody spoluvlastnického podílu ve výši 51 % na nemovité
věci (budova bytového domu - tedy dlouhodobý hmotný majetek). Po převodu tohoto podílu by byla
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KODAP

bytové družstvo 100% vlastníkem nemovité věci. v účetnictvi bd bude přijaté bezúplatné plnění v podobě
nabyti spoluvlastnického podílu na nemovité věci zaúčtováno v souladu s účetními předpisy. Na
základě ustanovení § 25 prováděcí vyhláŠky a Českého účetního standardu pro podnikatele (ČUŠ) č. 13
bod 5.1.1 písm. i) by bd přijatý bezúplatný příjem v účetnictví zaúčtovat ve prospěch účtu účtové skupiny
64 - Jiné provozní výnosy souvztažně s příslušným účtem dlouhodobého majetku (031,021 atp.).
Neméně důležitá otázka je ve stanovení správné výše ocenění bezúplatného příjmu pro účely účetnictví a
také daní. V souladu s § 25 odst. 1 písm. l) ZoÚ se majetek v případech bezúplatného nabytí ocení
reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Aktuálni cena dle předpisů upravujÍcÍch oceňování majetku se uplatní rovněž pro daňové účely. Nelze si
tedy v tomto případě cenu za bezúplatný převod stanovit mezi oběma zúčastněnými subjekty dle
vlastního rozhodnutí.

Bezúplatný příjem z převodu spduviastnického podílu na nemovité věci není bohužel u BDHP
osvobozen od daně z příjmů právnických osob a není to ani příjem, který by byl podle ZDP vyloučen
z předmětu daně. Bytové družstvo tak zdaní tento bezúplatný příjem dani z příjmů právnických osob, a
to ze základu daně ve výši ceny zjištěné ke dni nabytí dle předpisů upravujÍcÍch oceňování.

Daň z nabyti nemovitých věcí není potřeba řešit, protože byla zrušena, /egis/at/vn/ proces byl na konci
června ukončen. Nicméně ani podle stávaj/c/ho zákona by nebyl tento převod předmětem daně, protože
předmětem daně je pouze úplatný převod nemovitosti.

Co se týká následného převodu podílů na družstevníky, předpokládám tedy už prostřednictvím převodu
z BDHP přímo na ně 100% tak tam je to bez problémů, protože tento příjem je osvobozen podle § 4 odst.1
zg) zákona č. 586/1992, Zákona o dani z příjmů, v platném znění.

2.2. Družstevníci

l
; ·
í ,
i

l

Podle § 4 odst. 1 písm. zg) zákona o daních z příimů je od daně z příjmů osvobozen příjem z nabytí
vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní
nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li
nabyvatelem fyzická osoba, která je členem bytového družstva, který je nájemcem tohoto rodinného
domu nebo jednotky ve vlastnictví družstva a který se sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho
pořízenI členským vkladem. Pokud v daném případě družstvo vlastni 49 % bytové jednotky, bude na
straně nabyvatele {fýzické osoby) od daně z příjmů osvobozeno 49 % hodnoty předmětné bytové
jednotky. Družstvo jako spo|uvjastník dané bytové jednotky nemůže na nabyvatele převést vÍce práv, než
kolik mu náleží, tj. nemůže na svého člena převést celou bytovou jednotku, ale pouze část, která je v jeho
vlastnictví jako spo1uvlastníka dané věci.

zbývající hodnota převáděné bytové jednotky bude zdanitelným příjmem podle § 10 zákona o daních z
Égýimů. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o nepeněžní příjem, je třeba ho v souladu s § 3 zákona o daních z
přiimů ocenit podle oceňovacích předpisů platných ke dni nabyti, tj. podle zákona č. 151/1997 Sb, o
oceňování majetku, ve znění pozdějšich předpisů a vyhláŠky Č. 441/2013 Sb,, oceňovací vyhláška, ve znění
pozdějších předpisů.

Družstevníkovi by tedy vzniknul bezúplatný příjem, který by musel zdanit a vycházelo by se z ceny
zjištěné právními předpisy, myšleno tím těch 51% podílu SMJN. To by bylo poměrně hodně drahé - 15%
daně z vysokého základu!
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Celkově tedy se dá říci, že vzhledem k pop isovaným skutečnostem bezúplatný převod nelze doporučit.

3. Navrhované řešeni :

prodej objektů smjn - 51 % podíl na bytech a celý pozemek družstevníkům za ,,zůstatkovou cenu" a
současně BDHP převede 49 % na družstevníky

Tato varianta se mi jeví jako optimální z několika pohledů.
Pokud se převod podílů na bytových jednotkách SMJN a BDHP na družstevníky provede v jeden den a
nejlépe prostřednictvím jedné kupní smlouvy, tak je to optimální varianta, protože nevznikne titul
,,spojené osoby" mezi družstevníkem a SMJN z důvodů vfastnictvÍ svých podílů na jedné bytové jednotce.
Pokud by tedy BDFIP svůj podíl převedlo na družstevníky bezúplatně dřive, bude muset SMJN ,,dodanit" ve
svém daňovém přiznání podíl z ceny sjednané na cenu ,,obvyklou" stanovenou podle právních předpisů
(odhad nemovitosti).
Cena za kterou bude proveden odkup podílu SMJN vychází z auditu nezávislé společnosti a představuje
sumu pohledávek SMJN a bdhp vzešlých ze spoluvlastnictví a správy společné věci - bytových domů SOl,
S02 a SO3 v lokalitě Horní Proseč. je to cena smluvní mezi nespojenými osobami a celý postup podle další
studie není v rozporu s předpisy a zákony, kterými se musí zastupitelstvo města řídit.

Pro družstevníka bude cena, kterou zaplatí SMJN nabývací cenou majetku se kterou může dále pracovat -
tedy uplatnit ji případně jako zdanitelný výdaj, pokud by nemcvitost dále prodával mimc režim
csvobozeni od daně z příjmů.
Bezúplatný příjem podílu od BOH? bude mít družstevník csvobozen podle § 4 odst. 1 písm. zg) ZDP
Pro SMJN nebude problém, příjem ve výši sjednané ceny zdaní a pro BDHP nebude žádný daňový dopad.

Daň z nabytí nemovitých věci nemusíme nyní řešit.

jménem KODAPjablonec, s.r.o.
Ing. R H - jednatel, daňový specialista

Strana 3/3
M,m,,,,,W,,,,



1 
 

Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj k převodům 

vlastnického práva nebo spoluvlastnického podílu k bytům a bytovým domům, jejichž 

vznik byl spolufinancován ze státního rozpočtu na základě zákona č. 576/1990 Sb. 

a nařízení vlády č. 481/2000 Sb. 

I. 

Úvod do problematiky 

Česká republika dlouhodobě podporuje výstavbu bytových domů. V dřívějších letech tak činila 

mimo jiné i prostřednictvím dotací vyhlášených na základě zákona č. 576/1990 Sb., 

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice 

(rozpočtová pravidla republiky), a dotace na základě nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití 

prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených 

s výstavbou bytů. 

Příjemci dotací pro bytovou výstavbu byly podle těchto dotačních titulů obce. Dotační 

podmínky zároveň obcím umožňovaly, aby nedostatek vlastních finančních prostředků pro 

dotovanou bytovou výstavbu kompenzovaly uzavřením smlouvy o sdružení se soukromým 

investorem, který poskytl potřebné finanční prostředky a spolupracoval na výstavbě. Těmito 

soukromými investory byla typicky bytová družstva, jejichž členy byli budoucí nájemci bytů. 

Podmínky dotace zároveň stanovily, že v případě uzavření smlouvy o sdružení musí obec 

vlastnit nadpoloviční spoluvlastnický podíl k vystavěným bytům, resp. bytovým domům, nebo 

obci musí náležet jiné právo, které jí zajišťuje vliv na obsazování bytů a na stanovení výše 

nájemného. Podmínky dotace dále stanovily, že po dobu tzv. vázací doby, tedy po dobu 20 let 

od kolaudace nesmí obec převést vlastnické právo nebo spoluvlastnický podíl k bytu, resp. 

bytovému domu. 

Aby obce umožnily bytovou výstavbu na svém území, uzavíraly se soukromými investory nebo 

s jednotlivými budoucími nájemci bytů dohody o budoucím bezúplatném převodu vlastnického 

práva nebo spoluvlastnického podílu k bytovému domu nebo bytu na soukromého investora 

nebo na jednotlivé budoucí nájemce bytů, popřípadě smlouvy o budoucích kupních 

smlouvách, kdy byla budoucí kupní cena stanovena jako cena nižší než v místě a čase 

obvyklá. K převodu vlastnického práva nebo spoluvlastnického podílu k bytovému domu nebo 

k bytu na soukromého investora nebo na nájemce bytu mělo podle těchto dohod a smluv dojít 

po uplynutí tzv. vázací doby, tedy po 20 letech od kolaudace. 

II. 

Povinnost zveřejnit záměr obce 

Podle informací Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „Ministerstva“) 

bohužel docházelo v některých případech k porušení § 39 odst. 1 zákona o obcích tím, že na 

úřední desce nebyl stanoveným způsobem zveřejněn záměr obce uzavřít výše zmíněnou 

dohodu o budoucím bezúplatném převodu nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Pokud 

k tomuto porušení § 39 odst. 1 zákona o obcích došlo, je to podle Ministerstev důvodem 
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neplatnosti předmětné dohody nebo smlouvy, kterou může v konkrétním případě vyslovit 

soud.1) 

Na základě neplatné dohody o budoucím bezúplatném převodu vlastnického práva nebo 

spoluvlastnického podílu nelze toto vlastnické právo nebo spoluvlastnický podíl převést. 

Rovněž nelze na základě neplatné smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřít kupní smlouvu. 

V těchto případech musí dojít ke vzniku zcela nového, na předchozí dohodě nebo smlouvě 

nezávislého právního titulu a ke splnění požadavků podle § 38 odst. 1, § 39 odst. 1 a 2 a § 85 

písm. a) zákona o obcích. 

Pokud záměr obce zveřejněn byl, ale nedochoval se, lze jeho zveřejnění prokázat jiným 

způsobem. Buď je možné prokázat jeho „vyřazení“ v souladu s tehdy platnými předpisy 

v oblasti spisové služby, nebo lze jeho existenci prokázat jiným způsobem (např. nepřímo 

z jiných dokumentů, z jeho schválení zastupitelstvem apod.). Nedoložení splnění povinnosti 

dané zákonem jde k tíži obce, lhostejno, zda byl záměr řádně zveřejněn včetně zákonem 

požadovaných náležitostí a jen nebyl uložen (či byl zničen), nebo zda uvedená povinnost 

vůbec nebyla splněna.2) 

III. 

Účelné a hospodárné nakládání s majetkem obce 

Zákonem č. 257/2017 Sb., s účinností od 1. září 2017, byl § 38 odst. 1 zákona o obcích 

pozměněn v tom smyslu, že porušením povinnosti účelného a hospodárného nakládání 

s majetkem obce „není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem 

obce, který je řádně odůvodněn“. Zákonem č. 257/2017 Sb. byl obdobně upraven i § 35 odst. 1 

zákona o hlavním městě Praze [a rovněž § 17 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení)]. Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2017 Sb. uvádí, že explicitním 

zakotvením kritéria jiného důležitého zájmu obce se otevírá prostor pro zohlednění 

mimoekonomických aspektů přijímaných rozhodnutí.  

Typickým příkladem je posouzení konkrétní dispozice s ohledem na její účelnost pro rozvoj 

obce nebo význam pro řešení sousedských vztahů. Požadavky vyplývající právě z tohoto 

kritéria přitom mohou být s požadavky opírajícími se o úzce ekonomicky chápaná kritéria 

hospodárnosti a účelnosti v rozporu, přičemž nelze rozumně tvrdit, že by druhá kritéria měla 

v případě územních samosprávných celků převládnout. Přínosem této novelizace pak mělo 

být (kromě výslovného rozšíření prostoru pro přijetí rozhodnutí, která vyhovují specifickým 

podmínkám jednotlivých obcí, a dosažení ústavně konformní aplikace zákonných ustanovení) 

rovněž posílení právní jistoty v problematice nakládání územních samosprávných celků 

s majetkem. 

Ministerstva jsou toho názoru, že pod aktuální platné a účinné znění § 38 odst. 1 zákona 

o obcích a § 35 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze lze zahrnout rovněž případy, kdy obce 

nakládají s majetkem nabytým s využitím státní dotace na krytí části nákladů spojených 

s výstavbou nájemních bytů, resp. bytových domů i za cenu nižší než obvyklou, bude-li 

majetková dispozice vést k uspokojování bytových potřeb nabyvatele tohoto majetku, 

 
1) Názory týkající se zveřejňování těchto záměrů vyplývají z judikatury Nejvyššího soudu (viz rozsudek NS ze dne 
31. srpna 2011, sp. zn. 33 Cdo 128/2009, a rozsudek NS ze dne 26. února 2014, sp. zn. 33 Cdo 796/2013). 
2) Při posuzování platnosti právního jednání je nutné přihlédnout ke stávající judikatuře – srov. rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 3. února 2005, sp. zn. 22 Cdo 1400/2004: „(…) extenzivním přístupem nelze zpochybňovat či otevírat 
záležitosti, které před mnoha lety založily právní vztahy. Ve sporech, v nichž časový odstup od rozhodných 
skutečností podstatně překračuje i vydržecí lhůty nebo lhůty skartační, je požadavek dokládat existenci právních 
úkonů, k nimž nebylo třeba ani písemné formy a k nimž pravidelně, resp. obvykle, docházelo, nepatřičný (…)“. 
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tj. závazek města či obce k budoucímu bezúplatnému převodu spoluvlastnického podílu na 

bytových domech nebo k převodu za symbolickou cenu, čímž upřednostní zájem svých 

obyvatel, nájemců a členů bytových družstev. 

Za stěžejní přitom Ministerstva považují právě prvek významné investice soukromého 

investora, bez níž by předmětné bytové domy nebo jednotlivé byty nikdy nevznikly, příp. 

i poskytnutí pozemků ze strany soukromého investora, na kterých byly předmětné bytové 

domy postaveny, a skutečnost, že investice soukromého investora byla mnohdy fakticky 

podmíněna právě příslibem budoucího 100% vlastnictví vystavěných bytů. Převody 

vlastnického práva nebo spoluvlastnických podílů, přislíbené již na počátku bytové výstavby, 

tedy není možné chápat izolovaně, ale musejí být zasazeny do kontextu celé investiční akce. 

Bytovou výstavbou při investiční akci obce sledovaly důležitý zájem obce na zajištění 

vyhovujícího bydlení na svém území (viz mj. § 35 odst. 2 zákona o obcích a § 16 odst. 3 

zákona o hlavním městě Praze). Tento důležitý zájem spolu s posouzením konkrétních 

okolností a vložený podíl na výstavbu jednotlivých předmětných bytových domů a bytů je 

možné zohlednit v rozhodnutí územního samosprávného celku o naložení se svým majetkem. 

IV. 

Postup podle § 39 zákona o obcích 

Pokud by dohody o budoucím bezúplatném převodu vlastnického práva nebo 

spoluvlastnického podílu k bytovým domům nebo bytům nebo smlouvy o budoucích kupních 

smlouvách k bytovým domům nebo bytům byly shledány neplatnými, mají Ministerstva za to, 

že jako vhodné řešení tohoto problému přichází v úvahu vytvoření zcela nového právního titulu 

k převodu vlastnického práva nebo spoluvlastnického podílu k bytovým domům nebo bytům. 

V takovém případě by bylo nezbytné, aby byl záměr prodeje bytového domu nebo bytů řádně 

zveřejněn podle § 39 odst. 1 zákona o obcích a následně podle ustanovení § 85 písm. a) 

zákona o obcích bylo zastupitelstvem opětovně (tj. nově, nezávisle na předchozích dohodách 

nebo smlouvách) rozhodnuto o darování nebo prodeji bytových domů, bytů nebo 

spoluvlastnických podílů k nim. 

Dále by bylo nutné splnit požadavky zákona o obcích na odůvodnění dispozice za nižší než 

obvyklou cenu (ustanovení § 39 odst. 2 zákona o obcích). 

Povinnost zdůvodnit odchylku od ceny obvyklé v sobě zahrnuje dva aspekty – odchylka musí 

být odůvodnitelná, tj. musí být založena na legitimních, objektivních důvodech, a současně 

tyto důvody musejí být prokazatelným způsobem zaznamenány.3) 

 
3) Důvod pro odchylku tedy především musí objektivně obstát při posuzování, zda určitá dispozice byla skutečně 

účelná a rozumná. Důvody pro odchylku přitom budou obecně dány buď tehdy, jestliže prodej majetku za cenu 
obvyklou v konkrétním případě není možný, nebo tehdy, jestliže s ohledem na povinnost obce pečovat o všestranný 
rozvoj a o potřeby svých občanů a s ohledem na její povinnost pečovat o rozvoj a zachování obecního majetku 
nebude obec převodem za nižší cenu poškozena, tj. jestliže darování nebo prodej za nižší než obvyklou cenu 
přinese obci jiné výhody. Výše bylo zdůvodněno, proč považují Ministerstva za takový důvod předchozí investici 
nabyvatele, která umožnila vznik majetku využívaného v souladu se zájmy obce a jejích občanů. Zároveň může být 
takovým důvodem i narovnání právních vztahů z minulosti (např. pokud se obec svou vinou neplatně zavázala 
darovat nebo prodat majetek a po více letech má dojít k nápravě uzavřením nové smlouvy, lze akceptovat prodej 
za původně sjednanou kupní cenu). Jako další důvod lze uvést i zamezení sousedským sporům (srov. v této 
souvislosti i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2016, sp. zn. 30 Cdo 3741/2015). Na „výhodnost“ 
dispozice přitom nelze usuzovat jen podle výše nabízené ceny, ale i s ohledem na ostatní smluvní podmínky (srov. 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2014, sp. zn. 5 Tdo 273/2014). V každém případě by však tyto 
důvody měly být specifikovány co nejpečlivěji a s patřičnou pozorností (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 
4. listopadu 2015, č. j. 5 Tdo 316/2015). 
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Darování bytových domů nebo bytů nebo prodej bytových domů nebo bytů za cenu nižší než 

v místě a čase obvyklou by tedy měly být zevrubně zdůvodněny s ohledem na popsanou 

situaci, přičemž vždy je nutné zvážit konkrétní okolnosti toho kterého případu. Co se týče formy 

odůvodnění, jednoznačně lze doporučit formu písemnou, která by měla být obsažena zejména 

v podkladových materiálech a v samotných rozhodnutích týkajících se rozhodování o dílčích 

krocích „nového“ darování nebo prodeje v příslušných orgánech obce. 

Pokud jde o zájemce a nabídky ke zveřejněnému záměru, zákon o obcích nevylučuje, aby 

obec předem omezila potenciální uchazeče na původní zájemce (a případně jejich právní 

nástupce), tj. na uživatele příslušných bytů. Obdobně není vyloučeno, aby obec realizovala 

prodej za původně dohodnutou kupní cenu s odůvodněním odchylky od ceny v místě a čase 

obvyklé podle § 39 odst. 2 zákona o obcích, které by spočívalo v tom, že v minulosti vinou 

obce došlo k neplatnému sjednání závazku. Zdůrazňujeme však, že při posuzování té které 

majetkoprávní dispozice a při zkoumání důvodů pro odchýlení se od ceny v místě a čase 

obvyklé je vždy nutné pečlivě zvažovat konkrétní okolnosti a přihlížet ke všem jednotlivým 

skutečnostem toho kterého případu, zda tyto mohou obstát jako objektivní a legitimní 

odůvodnění odchylky ve smyslu § 39 odst. 2 zákona o obcích, a to i z hlediska výše této 

odchylky.4) 

V. 

Závěr 

Pokud v minulosti došlo k porušení § 39 odst. 1 zákona o obcích ve vztahu k záměru uzavřít 

dohodu o budoucím bezúplatném převodu vlastnického práva nebo spoluvlastnického podílu 

k bytovému domu nebo k bytu nebo ve vztahu k záměru uzavřít smlouvu o budoucí kupní 

smlouvě s určením nižší než v místě a čase obvyklé ceny, jedná se podle Ministerstev o důvod 

neplatnosti takové dohody nebo smlouvy, kterou může v konkrétním případě vyslovit soud. 

Jako vhodné řešení tohoto problému přichází v úvahu možnost vytvoření zcela nového 

právního titulu (tj. uzavření zcela nové smlouvy) k převodu vlastnického práva nebo 

spoluvlastnického podílu k bytovému domu nebo k bytu. 

V takovém případě by bylo nezbytné dodržet následující podmínky, které musejí být splněny 

kumulativně: 

i. řádné zveřejnění záměru darovat nebo prodat bytový dům, byt nebo spoluvlastnický 

podíl k nim v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o obcích, 

ii. splnění požadavků na odůvodnění dispozice za nižší než obvyklou cenu podle § 39 

odst. 2 zákona o obcích, 

iii. schválení převodu bytového domu nebo bytu zastupitelstvem podle § 85 písm. a) 

zákona o obcích. 

 

 
4) Judikatura např. vyžaduje, aby každý, kdo s obcí právně jedná, adekvátně prověřil splnění zákonných podmínek 
na straně obce pro platné sjednání závazku (řádné zveřejnění a schválení smlouvy). V opačném případě se 
nemůže dovolávat dobré víry na své straně (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2015, sp. zn. 25 
Cdo 1329/2014). Případné odůvodnění odchylky od obvyklé ceny z důvodu porušení povinnosti na straně obce by 
tedy mělo být pečlivě zvažováno a zřejmě nebude možné tímto faktem bez dalšího odůvodnit sjednání kupní ceny 
zcela v původní výši nebo darování. Proto ostatně Ministerstva poukazují i na jiné důvody pro takové nakládání 
s majetkem (viz část III. a poznámku pod čarou č. 3). 
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Společné stanovisko Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva 

financí k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž vznik byl 

spolufinancován ze státního rozpočtu 

 

I. Úvod 

 Český právní řád je založen na principu respektování legitimního očekávání 
plynoucího ze sjednaných závazků. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní 
rozvoj a Ministerstvo financí považují za žádoucí, aby bylo toto legitimní 
očekávání bytových družstev a nájemců naplněno. Současně však musí být 
naplněny požadavky stanovené zákonem o obcích pro platné právní jednání, 
zejména požadavek péče řádného hospodáře podle § 38 odst. 1 zákona o obcích. 
 

 V obecné rovině je proto nutné tam, kde existuje platná smlouva o budoucím 
převodu bytů či bytových domů, tento platný závazek respektovat a smlouvu 
splnit, tj. uzavřít převodní smlouvy za podmínek dle budoucích smluv. Platí totiž, 
že práva a povinnosti vyplývající z příslušné smlouvy mají být dodrženy. 

  

 Tam, kde v minulosti došlo ke sjednání smlouvy o budoucím převodu bytu 
či  bytového domu s obcí, avšak tato se později ukázala jako absolutně neplatná 
z důvodů porušení zákona o obcích (nezveřejnění záměru či neschválení 
smlouvy v příslušném orgánu obce), nezbývá než – má-li dojít k platnému 
převodu bytu či bytového domu – sjednat novou smlouvu. 

 

 Při sjednávání nové smlouvy je vhodné zohlednit očekávání nájemců, že získají 
do vlastnictví byt či bytový dům za původně sjednaných podmínek (byť se smlouva 
později ukázala jako neplatná). Při sjednávání nové smlouvy je však nutné též dodržet 
mj. všechny požadavky plynoucí ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tedy zveřejnit záměr (§ 39 odst. 1), schválit uzavření 
smlouvy v příslušném obecním orgánu [§ 85 písm. a)] a respektovat povinnost péče 
řádného hospodáře (§ 38 odst. 1 a § 39 odst. 2). 

 
II. Zaměření tohoto metodického stanoviska 
 

 Toto metodické stanovisko je zaměřeno právě na případy, kdy byla zjištěna 
neplatnost smlouvy o budoucím převodu vlastnického práva k bytu či bytovému 
domu. Pro tyto případy poskytuje doporučení, jakým způsobem lze při novém převodu 
vlastnického práva v těchto situacích postupovat. 
 

 Předmětem stanoviska tedy není rozbor situací, v nichž smlouvy o budoucích 
převodech byly sjednány platně a nyní obce přistupují ke splnění v nich 
uvedených povinností. Ministerstvům nepřísluší posuzovat obsah uzavřené smlouvy 
a závazky z ní vyplývající. Toto přísluší pouze obecným soudům. 

 

 Stanovisko neřeší jiné případy, které mohou v praxi nastat, ale řeší pouze a jen 
problematiku neplatných smluv ve vztahu obec a nájemce. 

 

 Stanovisko žádným způsobem neoznačuje konkrétní existující smlouvy 
za neplatné; pouze dává návod, jak postupovat, pokud bude v konkrétním 
případě zjištěna neplatnost konkrétní smlouvy (např. rozhodnutím soudu). 
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III. Postupy při „nových“ převodech  
 

 V případech, kdy při uzavírání původní smlouvy došlo k porušení § 39 odst. 1 
a/nebo odst. 2 a/nebo § 85 písm. a) zákona o obcích, může to být dle ministerstev 
důvodem neplatnosti předmětné smlouvy. 
 

 Platnost smlouvy přísluší v konkrétním případě závazně posuzovat pouze 
soudu. 

 

 Jak bylo výše uvedeno, v případě, že je smlouva neplatná, přichází v úvahu jako 
vhodné řešení tohoto problému vznik zcela nového, na předchozí smlouvě 
nezávislého právního titulu za splnění požadavků podle § 38 odst. 1, § 39 odst. 1 
a 2 a § 85 písm. a) zákona o obcích. 

 
POSTUP OBCE PŘI UZAVŘENÍ „NOVÉ“ SMLOUVY  

 
1. Zveřejnit záměr obce prodat bytový dům, byt nebo spoluvlastnický podíl k nim 

podle § 39 odst. 1 zákona o obcích. 
 
Záměr musí obsahovat označení právního jednání (např. prodej) a identifikaci 
převáděné nemovitosti podle katastrálního zákona. 
 
Pokud jde o zájemce a nabídky ke zveřejněnému záměru, zákon o obcích nevylučuje, 
aby obec předem omezila potenciální uchazeče na původní zájemce (a případně jejich 
právní nástupce), tj. na uživatele příslušných bytů. Zákon totiž připouští, aby záměr byl 
formulován též jako záměr tzv. adresný, tj. aby obsahoval označení osoby, na kterou 
obec hodlá nemovitost převést. Ani v takovém případě však není podle judikatury 
Nejvyššího soudu vyloučeno, aby se k záměru přihlásily i jiné osoby. 
 
V praxi to znamená, že pokud se k adresnému záměru přihlásí jiný žadatel, nelze jej 
bez dalšího odmítnout, ale musí být adekvátním způsobem zdůvodněno, proč jeho 
žádost nebyla akceptována (např. nabídl méně, nebo sice nabídl více, ale s ohledem 
na předestřený cíl se obec – zastupitelstvo – rozhodlo prodat předem určenému 
zájemci, nájemci atd.). Blíže k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 
2016 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2020, sp. zn. 30 Cdo 
3741/2015, sp. zn. 24 Cdo 1198/2020. 

 
2. Schválit prodej bytového domu, bytu nebo spoluvlastnického podílu k nim 

zastupitelstvem podle § 85 písm. a) zákona o obcích, tj. nově, nezávisle 
na předchozí smlouvě. 

 
Není vyloučeno, aby se k adresnému záměru přihlásily i další osoby než původní 
zájemci. Při schvalování majetkoprávní dispozice nesmí obec nabídky těchto dalších 
osob opomenout a musí zdůvodnit, proč upřednostňuje nabídku původního zájemce. 
 

3. Má-li dojít k převodu za „zvýhodněných podmínek“, musí obec odůvodnit 
dispozici (s ohledem na uváděnou původní kupní cenu) za nižší než obvyklou 
cenu podle § 38 odst. 1 a § 39 odst. 2 a zákona o obcích. 
 
Při odůvodnění by měla obec vycházet zejména z okolností týkajících se (neplatného) 
uzavření původní smlouvy, a dalších skutečností, které obec považuje s ohledem 
na danou situaci za relevantní. 
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Výši a adekvátnost této odchylky z hlediska hospodárnosti a účelnosti musí 
posoudit v rámci své samosprávné úvahy sama obec. Při rozhodování by obec 
měla vycházet z níže uvedených zásad: 
 

 Povinnost obce řádně hospodařit se svým majetkem (§ 38 odst. 1 zákona o obcích) 
nelze kategoricky a bez dalšího vázat pouze na nejvyšší nabídku, a to již s ohledem 
na § 2 odst. 2 zákona o obcích. Ekonomicky méně výhodná dispozice obce však musí 
vycházet z odůvodnitelného (legitimního) důvodu majícího základ v plnění úkolů obce 
v samostatné působnosti (§ 38 odst. 1). 
 

 V obecné rovině lze akceptovat odůvodnění jiným důležitým zájmem obce podle 
§ 38 odst. 1 zákona o obcích, spočívajícím v uspokojování bytových potřeb 
nabyvatele tohoto majetku ve smyslu § 35 odst. 1 zákona o obcích, popř. jeho členů 
(v případě bytových družstev), kteří po dobu vázanosti dotačních podmínek byli 
v očekávání naplnění závazku obce k budoucímu zvýhodněnému převodu 
spoluvlastnického podílu na bytových domech. 
 

 Tento důležitý zájem spolu s posouzením konkrétních okolností konkrétního 
případu a vložené investice budoucích nabyvatelů na výstavbu jednotlivých 
předmětných bytových domů a bytů může zohlednit územní samosprávný celek 
v rozhodnutí o dispozici se svým majetkem. 

 

 „Ekonomická ztráta“ přijetím nižší než ekonomicky nejvhodnější nabídky nesmí být ve 
zcela zjevném nepoměru k obcí sledovanému mimoekonomickému přínosu. Tam, kde 
obec zvolí z možných řešení to, které je ekonomicky méně výhodné, musí hodnotit 
nejen existenci legitimního důvodu pro takový výběr, ale musí se zabývat i tím, zda 
obcí sledovaný cíl je vybraným řešením splnitelný, resp. zda identického cíle nelze 
dosáhnout jiným, ekonomicky výrazně šetrnějším řešením. Jinými slovy řečeno, obec 
je povinna náležitým způsobem a s co největší pečlivostí zvážit všechny 
okolnosti pro přijetí ekonomicky méně výhodné nabídky a své rozhodnutí řádně 
odůvodnit konkrétními okolnostmi. 

 

 Konkrétní výše odchylky od ceny obvyklé ve smyslu zákona o obcích není zákonem 
výslovně limitována. Nicméně, musí být řádně odůvodněna a z odůvodnění musí 
vyplývat, že je sledován jiný důležitý zájem. Blíže k tomu srov. rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 16. 07. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3757/2007 a usnesení Nejvyššího soudu 
ze dne 26. 11.2020, sp. zn. 33 Cdo 1896/2020. 

 

 V již zahájeném soudním řízení lze nápravu neplatné smlouvy řešit prostřednictvím tzv. 
soudního smíru podle § 99 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. Soudní smír spočívá na hmotněprávní dohodě o nové 
smlouvě, v jejímž rámci účastníci řízení navrhují, aby soud o jejich soukromém právu 
rozhodl určitým způsobem. V okamžiku, kdy soud usnesením o schválení smíru jejich 
návrh akceptuje, stane se dohoda exekučním titulem majícím povahu soudního 
rozhodnutí. Soudní smír má jednak procesní následky (je rozhodnutím ve věci samé, 
jež je exekučním titulem a vytváří překážku věci rozhodnuté), jednak následky 
hmotněprávní (je novací, případně dohodou o narovnání mezi účastníky) a v případě 
schválení soud deklaruje jeho soulad s hmotným právem. K oběma těmto následkům 
dochází až akceptací smíru ze strany soudu.1) 

 

 Podstatou soudního smíru je soudní odsouhlasení dohody (smlouvy) mezi stranami 
o smírném řešení sporu. V posuzovaném případě tedy soudní odsouhlasení úplatného 

                                                           
1) Svoboda K., Smolík P., Levý J., Šínová R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, 1627 s. 
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nebo bezúplatného převodu příslušných nemovitostí. Z tohoto důvodu se pro 
rozhodování obce o soudním smíru (o jeho přijetí) musejí uplatnit identická pravidla 
jako pro samotné právní jednání, které je předmětem soudního smíru. Tedy řádné 
předchozí zveřejnění záměru (§ 39 odst. 1 zákona o obcích) a schválení 
v zastupitelstvu [§ 85 písm. a) zákona o obcích].  Obec je rovněž povinna dodržet 
požadavky vyplývající pro ni z § 38 odst. 1 ve spojení s § 39 odst. 2 zákona o obcích 
a postupovat v souladu s těmito ustanoveními, tedy řádně obhájit případnou odchylku 
od obvyklé ceny. 

 
Pokud má být nabyvatelem bytové družstvo, je potřeba zohlednit rovněž pravidla o zákazu 
veřejné podpory vyplývající z práva Evropské unie. Pokud má bytový dům, byty nebo 
spoluvlastnické podíly k nim nabýt za cenu nižší než v místě a čase obvyklou bytové družstvo, 
tedy nikoliv fyzické osoby, které do výstavby investovaly prostřednictvím svých vkladů 
do bytového družstva, je nutné zohlednit také pravidla o veřejné podpoře vyplývající 
z čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie a souvisejících předpisů Evropské unie2).  
 
Problematika veřejné podpory náleží do působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. Veřejné podpoře se věnuje metodické doporučení „Veřejná podpora při uzavírání 
„nových“ smluv, které tvoří přílohu tohoto stanoviska.  
 
Dále je nutno upozornit, že je nutné řešit i daňové dopady těchto převodů, což náleží 
do působnosti Ministerstva financí, které bude navrhovat osvobození příjmů z bezúplatných 
převodů spoluvlastnických podílů na bytovém domě z obce na druhého vlastníka 
prostřednictvím přechodného ustanovení obsaženého v nejbližší řádné novele zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterou lze očekávat 
po parlamentních volbách organizovaných na podzim roku 2021. 
 
Do té doby se finanční správa nebude zabývat případy, které by měly být touto novelou 
dotčeny za podmínky, že tímto nebudou dotčeny obecné povinnosti finanční správy zejména 
činit úkony ve lhůtách pro stanovení daně. V případě, že daňovým subjektům na základě 
doposud platné legislativy vznikne z výše uvedené transakce daňová povinnost, mohou při 
splnění zákonných podmínek využít institutu posečkání daně.  
 
 
Příloha: 1 / Metodické doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s názvem Veřejná 
podpora při uzavírání „nových“ smluv 

 
 
 
 
 
V Praze dne 1. dubna 2021 
 

                                                           
2) Např. nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis. 
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…………………………………. 
Mgr. Petr Vokáč 
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní 
samosprávy 
Ministerstvo vnitra ČR 

…………………………………. 
Mgr. Jana Hanzlíková 
náměstkyně pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

…………………………………. 
Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D. 
náměstek pro řízení sekce pro daně a cla  
Ministerstvo financí ČR 
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