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spoluvlastnické podíly o velikosti 851/6699 na společných částech budovy č.p. 10 a č.p. 11 a na 
pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní 
porost). 

- jednotku (byt) č. 10/3, která se nachází v budově postavené na pozemku p.č. 115/3 a označené č.p. 10. 
a č.p. 11 (v sekci č.p. 10). Spolu s jednotkou č. 10/3 převádějí prodávající do vlastnictví kupující 
spoluvlastnické podíly o velikosti 833/6699 na společných částech budovy č.p. 10 a č.p. 11 a na 
pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní 
porost). 

- jednotku (byt) č. 10/4, která se nachází v budově postavené na pozemku p.č. 115/3 a označené č.p. 10. 
a č.p. 11 (v sekci č.p. 10). Spolu s jednotkou č. 10/4 převádějí prodávající do vlastnictví kupující 
spoluvlastnické podíly o velikosti 897/6699 na společných částech budovy č.p. 10 a č.p. 11 a na 
pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní 
porost). 

- jednotku (byt) č. 11/1, která se nachází v budově postavené na pozemku p.č. 115/3 a označené č.p. 10. 
a č.p. 11 (v sekci č.p. 11). Spolu s jednotkou č. 11/1 převádějí prodávající do vlastnictví kupující 
spoluvlastnické podíly o velikosti 851/6699 na společných částech budovy č.p. 10 a č.p. 11 a na 
pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní 
porost). 

- jednotku (byt) č. 11/3, která se nachází v budově postavené na pozemku p.č. 115/3 a označené č.p. 10. 
a č.p. 11 (v sekci č.p. 11). Spolu s jednotkou č. 11/1 převádějí prodávající do vlastnictví kupující 
spoluvlastnické podíly o velikosti 859/6699 na společných částech budovy č.p. 10 a č.p. 11 a na 
pozemcích p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní 
porost). 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 5085/6699 na společných částech budovy č.p. 10 a 11 a na pozemcích 
p.č. 115/3 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 115/5 (ostatní plocha) a p.č. 408/2 (trvalý travní porost). 

 

 

         hlasování: 5 – 0 – 1   

                                                                                     (usnesení bylo přijato)   
 

Současně s nákupem bytů je nutné rozhodnout způsob financování. Obec má sice volné finanční prostředky pro 
přímý nákup, ale vzhledem k částce a předpokládané ceně úvěru se nabízí cesta koupit byty za úvěr poskytnutý od 
některého z finančních ústavů a finanční rezervu si ponechat pro nenadálé případy. Podobný model byl použit při 
nákupu bytových domů č. p. 1. a č.p. 3.  Byla poptána ČS a. s. a KB. Každý z peněžních ústavů předložil nabídku 
úvěru s pevnou úrokovou sazbou a s modelem splátek. Průběžné financování splátek úvěru bude částečně kryto 
z příjmů za nájemné. Po konzultacích byly požadavky nastaveny na 5 leté období s počátkem splácení od 1. 1. 
2019, s čerpáním do 30. 4. 2018. Pro projednání bylo konstatováno, že výhodnější nabídku předložila Česká 
spořitelna, a.s.. Nákupem bytů obec musí vstoupit do společenství vlastníků. Pro tento účel zastupitelstvo 
pověřuje starostu obce k zastupování obce, jako budoucího vlastníka nemovitostí, k zastupování ve společenství 
vlastníků.:  

1. Přijetí bankovního úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 2.250.000 Kč. 
 

2. Smlouvu o úvěru číslo 0317789409 mezi obcí Jindřichovice pod smrkem a Českou spořitelnou a.s. 
 

3. Pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy číslo 0317789409 od České spořitelny a.s. 
 
4. Pověřuje starostu obce k zastupování obce ve společenství vlastníků 

 

          hlasování: 5 – 0 – 1   

                                                                                          (usnesení bylo přijato) 
 


