
Termíny stanovené komise pro řízení privatizace ze dne 16. 12. 2008 

P.č. Úkol plní Nejpozdější termín Popis úkolu Poznámka o plnění 

1. Prostředník 

18. 12. 2008 
14:00 – 17:00  
23. 12. 2008 
14:00 – 17:00 
29. 12. 2008  
10:00 – 15:00 

Rozeslání nabídek ke koupi bytových jednotek pro II. etapu.  

Nabídky si mohou v kanceláři SN vyzvednout pro celé domy 
pověření zástupci nebo nájemci ve stanovených termínech. 

Kdo nevyzvedne nabídku 
v uvedeném termínu, vystavuje 
se riziku, že nebudou stihnuty 
další uvedené termíny 

2. Nájemník - kupující 
18. 12. 2009 
23. 12. 2009 
29. 12. 2009 

Zabezpečí převzetí nabídek pro II. etapu privatizace BF  

3. Nájemník – kupující I. a II. 
etapy 6. 1. 2009 

Odevzdání „vratek“ Prostředníkovi – obálka obsahující závazek 
o odkoupení bytu a doklad o zaplacení jistiny všech, kteří splnili 
stanovené podmínky 

 

4. Prostředník 8. 1. 2009 Předá podklady I. etapy pro jednání orgánů města na odbor 
majetku města k projednání radě a zastupitelstvu U domů splňujících 70% 

 Prostředník 8. 1. 2009, 17:00 Mítink s účastníky II. etapy  

5. Odbor majetku města 13. 1. 2009 Zpracuje předané materiály pro jednání rady a zastupitelstva  

6. Rada města 14. 1. 2009 Na svém jednání projedná předložené materiály a připraví je pro 
jednání zastupitelstva města  

7. Prostředník 

15. 1. 2009 
14:00 – 17:00  
16. 1. 2009 
14:00 – 17:00 
20. 1. 2009  
14:00 – 17:00 

Rozeslání nabídek ke koupi bytových jednotek pro III. etapu.  

Nabídky si mohou v kanceláři SN vyzvednout pro celé domy 
pověření zástupci nebo nájemci ve stanovených termínech. 

Kdo nevyzvedne nabídku 
v uvedeném termínu, vystavuje 
se riziku, že nebudou stihnuty 
další uvedené termíny 

8. Nájemník - kupující 
15. 1. 2009 
16. 1. 2009 
20. 1. 2009 

Zabezpečí převzetí nabídek pro III. etapu privatizace BF  

10. Prostředník 20. 1. 2009, 17:00 Mítink s účastníky III. etapy  

[Zadejte text.] 
 



[Zadejte text.] 
 

11. Zastupitelstvo města konec leden Schválení radou předložené materiály k privatizaci BF 
Zatím není stanoven termín, 
není jisté, zdali zasedání 
proběhne 

12. Nájemník – kupující  
(I.) II. a III. Etapa) 

Průběžně 
Nejpozději 
23. 1. 2009 

Odevzdání „vratek“ Prostředníkovi – obálka obsahující závazek 
o odkoupení bytu a doklad o zaplacení jistiny všech, kteří splnili 
stanovené podmínky 

Týká se všech, kdo chce 
stihnout termín 30. 3. 2009 

13. Prostředník 1. 2. 2009 Předá další podklady pro jednání orgánů města na odbor majetku 
města k projednání radě a zastupitelstvu U domů splňujících 70% 

14. Odbor majetku města 4. 2. 2009 Zpracuje předané materiály pro jednání rady a zastupitelstva  

15. Rada města 4. 2. 2009 Na svém jednání projedná předložené materiály a připraví je pro 
jednání zastupitelstva města  

16. Prostředník  10. 2. 2009 Zorganizuje 1. vlnu podpis smluv u domů splňujících podmínky 
privatizace BD 

Podmínky podpisu smluv: 
1. uskutečnění jednání 

zastupitelstva na konci 
měsíce ledna  

2. odevzdání „Vratek“ od min. 
70 % nájemníků bytů 
privatizovaného domu. 

17. Zastupitelstvo města 26. 2. 2009 Schválení radou předložené materiály k privatizaci BF  

18. Prostředník 6. 3. 2009 Zorganizuje další vlnu podpis smluv u domů splňujících podmínky 
privatizace BD 

Podmínkou je odevzdání 
„Vratek“ od 70 % nájemníků 
bytů z daného privatizovaného 
domu 

19. Nájemník – kupující  
I. II. a III. etapy 

Průběžně  
 20. 3. 2009 

Kupující musí uhradit kupní cenu bytu a ta musí být připsána 
k tomuto datu na stanovený účet města. 

Týká se všech, kdo chce 
stihnout termín 30. 3. 2009 

20. Odbor majetku města 
Průběžně 
Nejpozději  
 23. 3. 2009 

Provede ověření zaplacení kupní ceny kupujícími a předá 
informaci prostředníkovi.  

21. Prostředník 
Průběžně  
Poslední termín 
30. 3. 2009 

Předloží smlouvy z domů splňující podmínky prodeje bytů 
k zápisu na katastr nemovitostí  

 


