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Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 9. 9. 2020

Vyhodnocení – akceptace nabídky a žádost o odkoupení byt. jednotky do osobního 
vlastnictví

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vojtko Zsolt (bytové hospodářství)

Důvodová zpráva:
Ve dnech 9. a 10. července 2020 OSM odeslal dopis pana starosty s přílohou o akceptaci nabídky a žádost o odkoupení 
bytové jednotky do osobního vlastnictví všem nájemníkům bytových domů Sportovní 600, 601, 602 a Slepá 550 a 551, 
Milovice (viz přílohy). Celkem bylo odesláno 210 ks dopisů.

Celkový počet bytových jednotek … 240
Sportovní 600 … celkem 48 bj. z toho 2 byty volné, 1 byt – řeší se soudní cestou (dlužník),
Sportovní 601 … celkem 48 bj. z toho 6 volných bytů,
Sportovní 602 … celkem 48 bj. z toho 9 volných bytů, 1 byt – řeší se soudní cestou (dlužník),
Slepá 550 … celkem 48 bj. z toho 5 volných bytů, 1 byt – řeší se soudní cestou (dlužník),
Slepá 551 … celkem 48 bj. z toho 4 volné byty, 1 byt – řeší se soudní cestou (dlužník).

Ke dni 17.8.2020 se vrátilo zpět 101 ks akceptaci – vyjádření nájemníků (viz příloha – tabulka v excelu). Shromážděné 
akceptace v papírové formě jsou na OSM.
Výsledky:
- 4 nájemníci si nevybrali žádnou variantu (na akceptaci uvádějí svoje důvody),
- 5 nájemníků zvolilo osobní i družstevní vlastnictví v závislosti na tom jak získají hypotéku (započítané do celkových 
počtů – viz dále),
- celkem teda zvolilo 13 nájemníků variantu A, 8 nájemníků variantu B, 0 nájemníků variantu C a 81 nájemníků variantu 
D (označení varianty dle přílohy akceptace).

Dne 26.8.2020 RM na svém zasedání usnesením č. 474 vzala na vědomí výše zmíněné výsledky a zároveň předkládá ZM 
dne 9.9.2020 na vědomí.

V období od 17.8.2020 do 2.9.2020 OSM obdržel dalších 10 navrácených akceptací, které byli zapracovány do výše 
zmíněné excelovské tabulky (příloha) s výsledky:
- 2 nájemníci zvolili variantu A, 1 nájemník variantu B, 0 nájemníku variantu C a 7 nájemníků variantu D, přičemž 1 
nájemník zvolil zároveň variantu B a D a 1 nájemník nezvolil žádnou variantu.

Celkové shrnutí tabulky k 2.9.2020:
Var. A (výlučně do mého osobního vlastnictví) – 15 nájemníků,
Var. B (společné jmění manželů) – 9 nájemníků,
Var. C (podílové spoluvlastnictví) – 0 nájemníků,
Var. D (družstevní vlastnictví) – 88 nájemníků.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
přehled akceptací nabídky a žádosti o odkoupení bytových jednotek domů Sportovní 600 – 602 a Slepá 550 a 551 v 
Milovicích do osobního vlastnictví.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

26. 8. 2020 Projednáno RM

474 vzala na vědomí



přehled akceptací nabídky a žádosti o odkoupení bytových jednotek domů Sportovní 600 – 602 a Slepá 550 a 551 v 
Milovicích do osobního vlastnictví.

Dosavadní rozhodnutí:
         


