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2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 22.06.2022

Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/4, 616/5, 616/6 a
616/7, k.ú. Veveří (Grohova 45,47,49) - VIII
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Štadlerová Brigita, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 616/4
(zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 851 m2) o
velikosti id. 4503/243693, p.č. 616/5 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 24 m2) o velikosti id. 18012/1218465, p.č.
616/6 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2) o velikosti
id. 4503/243693, p.č. 616/7 (zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr o výměře 48 m2) o velikosti id. 18012/1218465,
to vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno, k.ú. Veveří, vlastníku vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Grohova 45,47,49 (č.p.
137,534,535) panu [osobní údaj odstraněn] , za podmínek kupní
smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, a za
podmínek:
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ BS
tohoto usnesení a

podepsat

kupní

smlouvu

podle

první

části

ukládá
vedoucí Odboru majetku ÚMČ BS zajistit podpis kupní smlouvy
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podle první části tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
165. RMČ BS projednala dne 06.06.2022 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2022/165/37:
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem spoluvlastnického podílu na
pozemcích p.č. 616/4 (zastavěná plocha a nádvoří - společný
dvůr o výměře 851 m2) o velikosti id. 4503/243693, p.č. 616/5
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2) o velikosti id.
18012/1218465, p.č. 616/6 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře
6 m2) o velikosti id. 4503/243693, p.č. 616/7 (zastavěná
plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 48 m2) o velikosti
id. 18012/1218465, to vše zapsáno u příslušného katastrálního
úřadu pro obec Brno, k.ú. Veveří, vlastníku vymezené bytové
jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Grohova
45,47,49 (č.p. 137,534,535) panu [osobní údaj odstraněn] , za
podmínek kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu, a za podmínek:
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí Odboru majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

Oulehlová

Schwab

Vaníček

Vrubel

omluven

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

45. Majetková
s výsledkem:

komise

RMČ

BS

projednala

dne

25.05.2022

Usnesení 45.2022.25.25.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem spoluvlastnického podílu na
pozemcích p.č. 616/4 (zastavěná plocha a nádvoří - společný
dvůr o výměře 851 m2) o velikosti id. 4503/243693, p.č. 616/5
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2) o velikosti id.
18012/1218465, p.č. 616/6 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře
6 m2) o velikosti id. 4503/243693, p.č. 616/7 (zastavěná
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plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 48 m2) o velikosti
id. 18012/1218465, to vše zapsáno u příslušného katastrálního
úřadu pro obec Brno, k.ú. Veveří, vlastníku vymezené bytové
jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Grohova
45,47,49 (č.p. 137,534,535) panu [osobní údaj odstraněn] , za
podmínek kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu, a za podmínek:
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč
pro

Oulehlová
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Horák

Kotas
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pro

pro

pro

pro

pro

pro
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pro

pro
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obecní – správce OISBD ÚMČ BS
Oprávnění ZMČ BS rozhodovat o převodu pozemku zastavěného
domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, případně podílu na
těchto pozemcích a uzavírat smlouvy o převodu vlastnictví k
podílům na těchto pozemcích vyplývají z obecně závazné
vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
22.
ZMČ
BS
dne
3.11.2021
souhlasilo
s
prodejem
spoluvlastnického
podílu
na
pozemcích
p.č.
p.č.
616/4
(zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 851 m2) o
velikosti id. 4503/243693, p.č. 616/5 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 24 m2) o velikosti id. 18012/1218465, p.č.
616/6 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2) o velikosti
id. 4503/243693, p.č. 616/7 (zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr o výměře 48 m2) o velikosti id. 18012/1218465,
to vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno, k.ú. Veveří, vlastníku vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Grohova 47 (č.p. 534),
za cenu obvyklou ve výši 100.413,- Kč.
Součástí přijatého usnesení byla nabídka s podmínkami prodeje.
Nabídku na koupi spoluvlastnického podílu na pozemku pod
bytovým domem a pozemcích funkčně spjatých obdržel pan
[osobní údaj odstraněn] (vlastník bytové jednotky č. [osobní
údaj odstraněn]
v bytovém domě Grohova 47 č.p. 534) dne
30.11.2021.
Akceptace nabídky byla doručena na Odbor majetku MČ BS dne
18.05.2022.
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Smlouvou o převodu vlastnictví jednotky ze dne 3.11.2006 byly
na pana [osobní údaj odstraněn] spolu s jednotkou převedeny
také příslušné spoluvlastnické podíly na pozemcích p.č.
616/1,2,3, které proto nyní již nejsou předmětem prodeje.
OM ÚMČ BS zaslal interním sdělením OISBD ÚMČ BS (jakožto
správci
předmětných
pozemků)
informaci
o
prodeji
spoluvlastnických podílů na pozemcích pod BD.
OISBD ÚMČ BS prověřuje existenci právního titulu k užívání
pozemků pod BD a pozemků souvisejících. Pro případ jeho
neexistence
připravuje
kroky
k
vymáhání
bezdůvodného
obohacení.
Pozn. Pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení nelze přičíst
ke kupní ceně a to z důvodu, že nárok na bezdůvodné obohacení
náleží výlučně MČ BS, kdežto částka kupní ceny je převáděna na
účet MMB.
Předcházející usnesení:
22. ZMČ BS projednalo dne 03.11.2021 s výsledkem:
Usnesení ZMČ/2021/22/12
souhlasí
s prodejem spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 616/1,
p.č. 616/2, p.č. 616/3, p.č. 616/4, p.č. 616/5, p.č. 616/6 a
p.č. 616/7, vše v k.ú. Veveří, vlastníkům vymezených bytových
jednotek č. 137/2, 137/4-18, 534/2-4, 534/7-8, 534/13-15,
535/1, 535/3-8, 535/10-11, 535/13-15 v bytovém domě Grohova 45
(č.p. 137), 47 (č.p. 534), 49 (č.p. 535) ve výši odpovídající
podílům vztahujícím se k jednotlivým bytovým jednotkám za cenu
obvyklou
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a za podmínek
nabídek prodeje, které tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu a
ukládá
vedoucí Odboru majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení
(zaslat nabídku vlastníkům bytových jednotek).
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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