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Vážená paní,
dne 29. března 2016 jsme přijali Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona
č.I06/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v níž požadujete sdělení týkající se
prodeje bytů v ulici Na Zahrádkách čp. 942 943 a 944. V této věci Vám poskytujeme
následující informace:
I. Váš dotaz: Kdy došlo k prodeji výše uvedených bytů do osobního vlastnictví?
Informace: K prodeji došlo v roce 2009.
2. Váš dotaz: Jakým způsobem byla stanovena cena za m2? Pokud byl zpracován odhad, kdo
ho vypracoval a kolik tento odhad stál? Pokud odhad vyhotoven nebyl, kdo a na základě
čeho cenu stanovil? Prosím o zaslání podkladů, najejichž základě byla cena stanovena.
Informace:
a) Dne 21.3.2008 RM odsouhlasila cenu za 1 m2odprodané
bytové plochy ve výši
3.500 - Kč.
b) Dne 17.7.2008 RM schválila cenu oprav, která byla poté rozdělena mezi kupující.
c) Dne 2.9.2008 byli nájemníci informováni o ceně za I m2
d) Dne 15.9.2008 ZM přijalo přípravu na odprodej vojenských bytů. JUDr. Kala dle
pokynu RM a ZM připraví smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
e) Dne 15.10.2008 ZM schválilo navržené smlouvy s cenou na prodej bytů Na zahrádkách
v bytovém domě čp. 942 943, 944 a pověři 10 starostu podpisem srn lov o budoucí
smlouvě kupní.
t) Dne 31. 10.2008 ZM schválilo odprodej bytů v bytovém domě čp. 942, 943 944, ul. Na
Zahrádkách, Újezd u Brna, nacházej ícím se na pozemku p.č. 1536/3, k.ú. Újezd u Brna,
z vlastnictví Města Újezd u Brna nynějším nájemníkům výše uvedeného byt. domu.
Odhad stanoven nebyl. Cena byla stanovena na základě rozhodnutí zastupitelstva města.
3. Váš dotaz: Kolik stála rekonstrukce výše zmíněné nemovitosti? Kdo tuto rekonstrukci
zaplatil?
Informace:
a) Cena rekonstrukce: viz příloha Č. 1 "Náklady na opravy 24 b.j. ul. Na Zahrádkách".
b) Opravu zaplatilo město.

4. Váš dotaz: Byla prodejní cena složena z více částí (cena za m2 a cena za opravu
rozpočítanou mezi nájemníky nebo byla stanovena jinak)? Jak?
Informace: .
a) Prodejní cena 7.900,- Kč/m2 byla siožena ze dvou částí
b) částka 3.500,- Kč/ m2 z rozhodnutí ZM a částka 4.400,- Kč/m2 - náklady spojené
s opravami

S pozdravem
Margita Kalvodová
oprávněná úřední osoba

Příloha: dle textu Příloha č.l - "Náklady na opravy 24 b.j. ul. Na Zahrádkách"

