
Příloha č'1

Majetkové vypořádání s Městem Cheb.

Zkrácení doby o poskytnutí dotace v částce 2o.06o'o0o'-Kč z prostředků státnÍho fondu rozvoJe
bydlenína výstavbu nájemních bytů v obcích. (Město ručltel)
V návaznostina Nařlzenívlády č.,4sl/2ooo5b.na výstavbu obecnÍch nájemních bytů, po uplynutÍ
10 let od kolaudace , je možné požádat o změnu smlouvy podle nařízenÍvlády č.209/2013 5b.
Kolaudace 07.06.2005 * zkrácení na 03.07.2015.

,, Dohoda o zániku členstvÍ V družstvu"'
Město Cheb, nám.Krále jiřího z Poděbrad 1'/74' tČo:00253979 k datu 30.tL.2016 zánik členstvÍ.
Tato dohoda byla schválena Zastupitelstvem města Chebu, zM č.287l2"4l2)I6ze dne 24'11.2016.
Členský vklad ve výši 25.000.-Kč byl Městu Cheb vrácen 05.]'2.2018

,, Dohoda o zrušení a vypořádá ní spoluvlastnictví" ze dne 25.09.20]"7.
Účastníci této dohod se dohodli, že spoluvlastnictvÍ nemovitosti * 58 bytových jednotek se ruší a že
podíl města (51%) na předmětu spoluvlastnictví se stává výlučným vlastnictví družstva.
Družstvo je povinno uhradit za podíl města na předmětu spoluvlastnictví městu částku 960.o0o.-Kč'
Na základě této dohody provede KatastrálnÍúřad pro Karlovarský kraj, pracoviště Cheb zápis
vlastnických práv na příslušném listu vlastnictvív katastru nemovitostí.
Částka uhrazena městu dne 22.09.2017.

,,Dohoda o narovnání" ze dne o4.Lo'2oL7.
Družstvo uplatnilo uznání nároku na zpětné proplacenívynaložených nákladů na pořízenístavebního
objektu - parkoviště, komunikace a hřiště, realizovaných na pozemcích ve dvorním traktu bytového
nárok domu, které zůstávají ve rnýlučném vlastnictví města.
Město nárok uznává a uhradí družstvu 1.o79.915.-Kč na účet družstva. Úhrada byla provedena dne
01,.II.2017.

Po delším vyjednáváníbyla zrušena smlouva o úvěru u Kommunálkredit Austria AG, (každý rok různá
úroková sazba) a podařil se přechod k České spořitelně Praha a.s.
Byla uzavřena smlouva dne02.12.2016 na zůstatek úvěru ve výši L3.100.ooo.-Kč a PEVNÁ úroková
sazba 1,4B % a dva účty_ běžný a úvěroui.

Závěr:

Dne 02.10.2017 byl podán na Katastrální úřad pro Karlovarský kraj vklad do katastru nemovitostí pod
č.j.v-617 /2aI7-4o2, že Bytové družstvo města Chebu je loo%vlastníkem bytových jednotek, včetně
pozemku pod domem.


