Zápis
z 27. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed,
konaného ve středu 8.10.2014 od 16.00 hod.
ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno
-----------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 35
celkem: 36
Omluven: Ing. Blahutová, RNDr. Gaillyová, K. Havlíček, J. Hráček, Ing.
Kadeřábek, RNDr. Kramářová, A. Kříž, Ing. Urubek, Ing. Viskot,
K bodu 1 – Zahájení
Zasedání Zastupitelstva MČ BS zahájil a řídil starosta MČ BS Mgr. Libor Šťástka,
který konstatoval, že s ohledem na účast 35 členů je zastupitelstvo schopné usnášení.
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
zprávu, že ověřovatelé 26. zasedání JUDr. Bradáč a I. Kinzel potvrdili správnost
zápisu.
schvaluje
volbu ověřovatelů zápisu ve složení: J. Zechmeister, JUDr. Bradáč
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel se
K bodu 2 – Projednání a schválení programu
1. Zahájení
- Určení sčitatelů, volba ověřovatelů zápisu
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
2. Projednání a schválení programu
3. Finanční neinvestiční transfer pro Pionýr, z.s., - pionýrská skupina 14. TSP
Zeměpisná společnost ""Po cestách vlasti"", o.s. Pionýr, pobočný spolek,
Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 64327272
4. Finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno – oblastní charita
Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov, IČ: 44990260
5. Finanční neinvestiční transfer pro NADĚJI, pobočka Brno-Bohunice,
spolek, Ptašinského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931
6. Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, o.s.,
Kounicova 22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
7. Návrh zadání územní studie „Blok Ponávka - Cejl - Körnerova –
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Bratislavská“, žádost o připomínky, pořizovatel OÚPR MMB 8/2014
8. Prodej obecní vymezené jednotky (Bayerova 12 – byt č. 17)
9. Prodej obecní vymezené jednotky (Dřevařská 31 – byt č. 1)
10. Prodej obecní vymezené jednotky (Dřevařská 31 – byt č. 11)
11. Prodej obecních vymezených jednotek - (Grmelova 6 - byt č. 2)
- (Grmelova 6 – byt č. 3)
12. Prodej obecních vymezených jednotek - (Grmelova 6 - byt č. 17)
13. Prodej obecní vymezené jednotky (Nerudova 12 – byt č. 26)
14. Prodej obecní vymezené jednotky (Pellicova 21 – byt č. 2)
15. Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská tř. 7 – byt č. 3)
16. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č. 5)
17. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka č. 145/5
a č. 145/18)
18. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka č. 145/8,
č. 145/9 a č.145/17)
19. Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 – byt č. 4)
20. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a
par.č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/7 a č. 871/12)
21. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a
par.č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 871/2 a č. 870/21)
22. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a
par.č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/18 a č. 871/13)
23. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a
par.č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/8 a č. 871/7)
24. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č.1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/9, č. 870/15 a č. 870/22)
25. Úprava plánu VHČ na rok 2014
26. Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2014
27. Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2014
28. Kontrola usnesení ZMČ BS
29. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
30. Závěr
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Pan starosta dal návrh na zařazení bodu: “Kamenná čtvrť – prodej pozemků vlastníkům
rodinných domů“ jako bod č. 28 s tím, že ostatní body se posouvají.
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Nový program:
1. Zahájení
- Určení sčitatelů, volba ověřovatelů zápisu
- Kontrola zápisu z minulého zasedání ZMČ BS
2. Projednání a schválení programu
3. Finanční neinvestiční transfer pro Pionýr, z.s., - pionýrská skupina 14. TSP
Zeměpisná společnost ""Po cestách vlasti"", o.s. Pionýr, pobočný spolek,
Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 64327272
4. Finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno – oblastní charita
Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov, IČ: 44990260
5. Finanční neinvestiční transfer pro NADĚJI, pobočka Brno-Bohunice,
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spolek, Ptašinského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931
6. Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, o.s.,
Kounicova 22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
7. Návrh zadání územní studie „Blok Ponávka - Cejl - Körnerova –
Bratislavská“, žádost o připomínky, pořizovatel OÚPR MMB 8/2014
8. Prodej obecní vymezené jednotky (Bayerova 12 – byt č. 17)
9. Prodej obecní vymezené jednotky (Dřevařská 31 – byt č. 1)
10. Prodej obecní vymezené jednotky (Dřevařská 31 – byt č. 11)
11. Prodej obecních vymezených jednotek - (Grmelova 6 - byt č. 2)
- (Grmelova 6 – byt č. 3)
12. Prodej obecních vymezených jednotek - (Grmelova 6 - byt č. 17)
13. Prodej obecní vymezené jednotky (Nerudova 12 – byt č. 26)
14. Prodej obecní vymezené jednotky (Pellicova 21 – byt č. 2)
15. Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská tř. 7 – byt č. 3)
16. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č. 5)
17. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka č. 145/5
a č. 145/18)
18. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka č. 145/8,
č. 145/9 a č.145/17)
19. Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 – byt č. 4)
20. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a
par.č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/7 a č. 871/12)
21. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a
par.č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 871/2 a č. 870/21)
22. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a
par.č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/18 a č. 871/13)
23. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a
par.č. 1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/8 a č. 871/7)
24. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č.1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/9, č. 870/15 a č. 870/22)
25. Úprava plánu VHČ na rok 2014
26. Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2014
27. Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2014
28. Kamenná čtvrť – prodej pozemků vlastníkům rodinných domů
29. Kontrola usnesení ZMČ BS
30. Dotazy, podněty, připomínky, informace členů ZMČ BS
31. Závěr
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Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se
K bodu 3 – Finanční neinvestiční transfer pro Pionýr, z.s. – pionýrská skupina 14. TSP
Zeměpisná společnost ““Po cestách vlasti““, o.s., Pionýr, pobočný spolek,
Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 64327272
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.01. Finanční neinvestiční transfer pro Pionýr, z.s., - pionýrská skupina 14.
TSP Zeměpisná společnost ""Po cestách vlasti"", o.s. Pionýr, pobočný
spolek, Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 64327272

ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Pionýr, z.s., - pionýrská skupina 14. TSP Zeměpisná
společnost ""Po cestách vlasti"", o.s. Pionýr, pobočný spolek, Lidická 50, 658 12
Brno, IČ: 64327272 ve výši 13 600,- Kč na projekt Zeměpisná společnost stále pod
stanem a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Mgr. Libora Šťástku podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 3 bylo přijato.
K bodu 4 – Finanční neinvestiční transfer pro Dicézní charitu Brno – oblastní charita Tišnov,
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov, IČ: 44990260
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.02. Finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno – oblastní
charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov, IČ: 44990260
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
neschvaluje
finanční neinvestiční transfer pro Diecézní charitu Brno – oblastní charita Tišnov,
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov, IČ: 44990260.
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 5 zdržel se
Usnesení k boudu 4 bylo přijato.
K bodu 5 – Finanční neinvestiční transfer pro NADĚJI, pobočka Brno-Bohunice, spolek,
Ptašinského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.03. Finanční neinvestiční transfer pro NADĚJI, pobočka Brno-Bohunice,
spolek, Ptašinského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,

schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro NADĚJI, pobočka Brno- Bohunice, spolek,
Ptašinského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931 ve výši 10 000,- Kč na nákup 2ks
elektricky polohovatelných lůžek do Domu Naděje Brno - Bohunice a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Mgr. Libora Šťástku podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 34 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Usnesení k bodu 5 bylo přijato.
K bodu 6 – Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, o.s.,
Kounicova 22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.04. Finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu,
o.s., Kounicova 22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
finanční neinvestiční transfer pro TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, o.s., Kounicova 22,
602 00 Brno, IČ: 00557650 ve výši 20 000,- Kč na financování celoroční účasti všech
družstev ve florbalových soutěžích řízených Českou florbalovou unií a
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brnostřed, která je přílohou tohoto materiálu a
pověřuje
starostu pana Mgr. Libora Šťástku podpisem smlouvy.

Termín: ihned

Hlasování: 35 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Usnesení k bodu 6 bylo přijato.
K bodu 7 – Návrh zadání územní studie „Blok Ponávka – Cejl – Körnerova – Bratislavská“,
žádost o připomínky, pořizovatel OÚPR MMB 8/2014
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě. K bodu proběhla diskuze v níž vystoupil RNDr.
Hollan, Ing.arch. Mencl.
Usnesení 327.05. Návrh zadání územní studie „Blok Ponávka - Cejl - Körnerova –
Bratislavská“, žádost o připomínky, pořizovatel OÚPR MMB 8/2014

ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
souhlasí
s návrhem zadání územní studie „Blok Ponávka - Cejl - Körnerova – Bratislavská“ a
požaduje
- variantu 1) zpracovat bez záměru realizace Nové městské třídy (NMT) v území, tj. za
stávajícího stavu
- vypustit z textu návrhu zadání územní studie odkazy na neschválený Regulační plán
Nové městské třídy (NMT) a
ukládá
Ing. arch. Menclovi zaslat výpis MMB OÚPR.

Termín: ihned

Hlasování: 35 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Usnesení k bodu 7 bylo přijato.
K bodu 8 – Prodej obecní vymezené jednotky (Bayerova 12 – byt č. 17)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.06. Prodej obecní vymezené jednotky (Bayerova 12 – byt č. 17)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 582/17 v bytovém domě Bayerova č. or.
12 v Brně v k.ú. Veveří, č. pop. 582, na pozemku par.č. 1148, včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.pop. 582 a pozemku par.č.
1148 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 281 m2 a pozemku funkčně spjatém par.č.
1149 (zahrada) o výměře 117 m2 stávající nájemkyni
za kupní cenu
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v
těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a
fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 458.640,- Kč a podmínek,
uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 0596358217, která je
přílohou tohoto usnesení, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této
smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje
ZMČ BS a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené Smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596358217 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny

K bodu 9 – Prodej obecní vymezené jednotky (Dřevařská 31 – byt č. 1)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.07. Prodej obecní vymezené jednotky - (Dřevařská 31 – byt č. 1)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 870/1 v bytovém domě Dřevařská 31/33 v
Brně v k.ú. Veveří č.pop. 870 a 871 na pozemku par.č. 1595 a 1596 včetně příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.pop. 870 a 871 a pozemku
par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 stávajícímu nájemci
za kupní
cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových
prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví
právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 346.920,-Kč a podmínek, uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.
0596387001, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené Smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596387001 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 10 – Prodej obecní vymezené jednotky (Dřevařská 31 – byt č. 11)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.08. Prodej obecní vymezené jednotky - (Dřevařská 31 – byt č. 11)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 870/11 v bytovém domě Dřevařská 31/33
v Brně v k.ú. Veveří č.pop. 870 a 871 na pozemku par.č. 1595 a 1596 včetně
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.pop. 870 a 871 a
pozemku par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 stávající nájemkyni
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši
382.200,--Kč a podmínek, uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.
0596387011, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,

pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené Smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596387011 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 11 – Prodej obecních vymezených jednotek – (Grmelova 6 – byt č. 2)
– (Grmelova 6 – byt č. 3)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.09. Prodej obecních vymezených jednotek - (Grmelova 6 - byt č. 2)
- (Grmelova 6 – byt č. 3)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
A) schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 59/2 v bytovém domě Grmelova 6, č.pop.
59 v k.ú. Štýřice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.
59, a spoluvlastnického podílu na pozemku par. č. 563 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 282 m2, spoluvlastnického podílu na pozemku par.č. 561/2 (ostatní plocha) o
výměře 458 m2, a na pozemku par.č. 562 (zahrada) o výměře 216 m2 stávající
nájemkyni
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z
vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění
pozdějších změn a doplňků ve výši 358.680,- Kč a podmínek, uvedených ve Smlouvě
o převodu vlastnictví jednotky č. 0596005902, a s podmínkou úhrady kupní ceny před
podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení
předmětného prodeje ZMČ BS,
B) schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 59/3 v bytovém domě Grmelova 6, č.pop.
59 v k.ú. Štýřice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.
59, a spoluvlastnického podílu na pozemku par. č. 563 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 282 m2, spoluvlastnického podílu na pozemku par.č. 561/2 (ostatní plocha) o
výměře 458 m2, a na pozemku par.č. 562 (zahrada) o výměře 216 m2 stávající
nájemkyni
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným
Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z
vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění
pozdějších změn a doplňků ve výši 364.560,- Kč a podmínek, uvedených ve Smlouvě
o převodu vlastnictví jednotky č. 0596005903, a s podmínkou úhrady kupní ceny před
podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení
předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedených Smluv o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596005902 a č. 0596005903 dle první a druhé části tohoto usnesení a

ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 12 – Prodej obecní vymezené jednotky – (Grmelova 6 – byt č. 17)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.10. Prodej obecní vymezené jednotky - (Grmelova 6 – byt č. 17)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 59/17 v bytovém domě Grmelova 6,
č.pop. 59 v k.ú. Štýřice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
budovy č.p. 59, a spoluvlastnického podílu na pozemku par. č. 563 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 282 m2, spoluvlastnického podílu na pozemku par.č. 561/2
(ostatní plocha) o výměře 458 m2, a na pozemku par.č. 562 (zahrada) o výměře 216
m2 stávající nájemkyni
za kupní cenu sjednanou způsobem
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 358.680,- Kč a podmínek, uvedených ve
Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 0596005917, a s podmínkou úhrady kupní
ceny před podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne
schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené Smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596005917 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 13 – Prodej obecní vymezené jednotky (Nerudova 12 – byt č. 26)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.11. Prodej obecní vymezené jednotky (Nerudova 12 – byt č. 26)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 324/26 v bytovém domě Nerudova 12
v Brně v k.ú. Veveří, č.p. 324 stojící na pozemku par.č. 1036, včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 324 a příslušného
spoluvlastnického podílu na pozemku par.č. 1036 (zastavěná plocha a nádvoří) o

výměře 864 m2, stávající nájemkyni
za kupní cenu sjednanou
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a
fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 588.000,- Kč a podmínek,
uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 0596332426, a s podmínkou
úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců
ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené Smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596332426 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 14 – Prodej obecní vymezené jednotky (Pellicova 21 – byt č. 2)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.12. Prodej obecní vymezené jednotky (Pellicova 21 – byt č. 2)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 641/2 v bytovém domě Pellicova 21,
č.pop. 641 v k.ú. Staré Brno, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
budovy č.p. 641, spoluvlastnického podílu na pozemku par. č. 1054 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 218 m2, a na pozemku funkčně spjatém par. č. 1055 (zahrada) o
výměře 97 m2, stávající nájemkyni
za kupní cenu sjednanou
způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a
fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 823.200,- Kč a podmínek,
uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 0596864102, a s podmínkou
úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců
ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené Smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596864102 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 15 – Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská tř. 7 – byt č. 3)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.

Usnesení 327.13. Prodej obecní vymezené jednotky (Renneská tř. 7 – byt č. 3)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 388/3 v bytovém domě Renneská tř. 7
v Brně v k.ú. Štýřice č.p. 388 na pozemku par.č. 372, včetně příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. 388, a pozemcích par.č.
372 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 239 m2, par. č. 371 (ostatní plocha) o
výměře 382 m2 a par.č. 384/38 (ostatní plocha) o výměře 2m2 stávající nájemkyni
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města
Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků
ve výši 588.000,- Kč, a podmínek, uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596038803, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této
smlouvy,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené Smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596038803 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 16 – Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č. 5)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.14. Prodej obecní vymezené jednotky (Jana Uhra 6 – byt č. 5)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 164/5 v bytovém domě Jana Uhra 6 v
Brně v k.ú. Veveří č.pop. 164 na pozemku par.č. 990 včetně příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.pop. 164 a pozemku par.č.
990 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 706 m2 a pozemku funkčně spjatém par.č.
994/1 (zahrada) o výměře 113 m2 stávajícím nájemcům
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů,
bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve
výši 691.400,- Kč a podmínek, uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky
č. 0596316405, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené Smlouvy o převodu vlastnictví

jednotky 0596316405 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 17 – Prodej obecních vymezených jednotek – (Solniční 8 – jednotka č. 145/5
a č. 145/18)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.15. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka č. 145/5
a č. 145/18)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
A) schvaluje
prodej obecní vymezené jednotky č. 145/5 v bytovém domě Solniční 8, č.pop. 145,
který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, a zahrnuje byt č. 12,
spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 145 a pozemku par.č. 567
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 604 m2 stávajícímu nájemci
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši
725.004,- Kč a podmínek, uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.
0596214505, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) schvaluje
prodej obecní vymezené jednotky č. 145/18 v bytovém domě Solniční 8, č.pop. 145,
který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, a zahrnuje byt č. 18a,
spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 145 a pozemku par.č. 567
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 604 m2 stávajícímu nájemci
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů,
bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve
výši 515.088,- Kč a podmínek, uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky
č. 0596214518, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedených Smluv o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596214505 a č. 0596214518 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny

K bodu 18 – Prodej obecních vymezených jednotek – (Solniční 8 – jednotka č. 145/8
a č. 145/9 a č. 145/17)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.16. Prodej obecních vymezených jednotek - (Solniční 8 – jednotka č.
145/8, č. 145/9 a č. 145/17)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
A) schvaluje
prodej obecní vymezené jednotky č. 145/8 v bytovém domě Solniční 8, č.pop. 145,
který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, a zahrnuje byt č. 17,
spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 145 a pozemku par.č. 567
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 604 m2 stávajícím nájemcům
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly
prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z
vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění
pozdějších změn a doplňků ve výši 1.166.004,- Kč a podmínek, uvedených ve
Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 0596214508, a s podmínkou úhrady kupní
ceny před podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne
schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) schvaluje
prodej obecní vymezené jednotky č. 145/9 v bytovém domě Solniční 8, č.pop. 145,
který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, a zahrnuje byt č. 12,
spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 145 a pozemku par.č. 567
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 604 m2 stávajícím nájemcům
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města
Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků
ve výši 1.445.304,- Kč a podmínek, uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596214509, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této
smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje
ZMČ BS,
C) schvaluje
prodej obecní vymezené jednotky č. 145/17 v bytovém domě Solniční 8, č.pop. 145,
který je součástí pozemku p.č. 567 v k.ú. Město Brno, a zahrnuje byt č. 17,
spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 145 a pozemku par.č. 567
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 604 m2 stávajícímu nájemci
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši
955.500,- Kč a podmínek, uvedených ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.
0596214517, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a podpisu
této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedených Smluv o převodu vlastnictví

jednotky č. 0596214508, č. 0596214509 a č. 0596214517 dle první části tohoto
usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 19 – Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 – byt č. 4)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.17. Prodej obecní vymezené jednotky (Zahradnická 21 – byt č. 4)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č. 343/4 v bytovém domě Zahradnická 21
v Brně v k.ú. Staré Brno, č.p. 343 stojící na pozemku par.č. 1631, včetně příslušného
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 343 a příslušného
spoluvlastnického podílu na pozemku par.č. 1631 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 855 m2, a podílu pozemku funkčně spjatém parc. č. 1632 (zahrada) o výměře
165 m2 stávajícímu nájemci
za kupní cenu sjednanou způsobem
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech
včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 588.000,- Kč a podmínek, uvedených ve
Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č. 0596834304, a s podmínkou úhrady kupní
ceny před podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne
schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené Smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky č. 0596834304 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedeného dokumentu zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
O bodech 8 - 19 bylo hlasováno společně.
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodům 8 - 19 byla přijata.
K bodu 20 – Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par č. 1595 a par. č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/7 a č. 871/12)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.18. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č.
1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/7 a č. 871/12)

ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
A) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 407/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č. 870/7
za kupní cenu
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v
těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a
fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ BS č. 323.05.
ze dne 21.5.2014 ve výši 7.930,--Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě č.
0598387007, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 654/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č. 871/12
za kupní cenu
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v
těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a
fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ BS č. 323.05.
ze dne 21.5.2014 ve výši 12.742,--Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě č.
0598387112, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedených kupních smluv č. 0598387007 a č.
0598387112 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 21 – Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par. č. 1595 a par. č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 871/2 a 870/21)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.19. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č.
1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 871/2 a č. 870/21)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
A) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 587/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č. 871/2
za kupní cenu
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v
těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a
fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ BS č. 323.05.
ze dne 21.5.2014 ve výši 11.437,--Kč a podmínek, uvedených v Kupní smlouvě č.
0598387102, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této smlouvy a
podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje ZMČ BS,
B) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 965/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 870/21
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 18.801,--Kč a podmínek,
uvedených v Kupní smlouvě č. 0598387021, a s podmínkou úhrady kupní ceny před
podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení
předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedených kupních smluv č. 0598387102 a č.
0598387021 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 22 – Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par. č. 1595 a par. č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/18 a č. 871/13)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.20. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č.
1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/18 a č. 871/13)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
A) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 793/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 870/18
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a

nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 15.450,--Kč a podmínek,
uvedených v Kupní smlouvě č. 0598387018, a s podmínkou úhrady kupní ceny před
podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení
předmětného prodeje ZMČ BS,
B) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 782/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č. 871/13
za kupní
cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových
prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví
právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ
BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 15.236,--Kč a podmínek, uvedených v Kupní
smlouvě č. 0598387113, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této
smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje
ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedených kupních smluv č. 0598387018, č.
0598387113 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 23 – Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par. č. 1595 a par. č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/8 a č. 871/7)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.21. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č.
1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/8 a č. 871/7)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
A) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 858/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 870/8
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do
vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 16.716,--Kč a podmínek,

uvedených v Kupní smlouvě č. 0598387008, a s podmínkou úhrady kupní ceny před
podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení
předmětného prodeje,
B) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 619/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 871/7
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů,
bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna
do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a
usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 12.060,--Kč a podmínek,
uvedených v Kupní smlouvě č. 0598387107, a s podmínkou úhrady kupní ceny před
podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení
předmětného prodeje ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedených kupních smluv č. 0598387008 a č.
0598387107 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
K bodu 24 – Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par. č. 1595 a par. č. 1596
v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/9, č. 870/15 a č. 870/22)
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.22. Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích par.č. 1595 a par.č.
1596 v k.ú. Veveří (Dřevařská 31, 33 – byt č. 870/9, č. 870/15 a č.
870/22)
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
A) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1010/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníkům bytové jednotky č. 870/9:
za kupní cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města
Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků
a usnesením ZMČ BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 19.678,--Kč a podmínek,
uvedených v Kupní smlouvě č. 0598387009, a s podmínkou úhrady kupní ceny před

podpisem této smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení
předmětného prodeje,
B) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 398/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č. 870/15
za kupní
cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových
prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví
právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ
BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 7.754,--Kč a podmínek, uvedených v Kupní
smlouvě č. 0598387015, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této
smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje
ZMČ BS,
C) schvaluje
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 420/37979 vzhledem k celku na
pozemcích par.č. 1595 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 485 m2 a par.č. 1596
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 516 m2 pod bytovým domem Dřevařská č.p.
870 a č.p. 871, č. or. 31/33, vše zapsáno u příslušného katastrálního úřadu pro obec
Brno a k.ú. Veveří, vlastníku bytové jednotky č. 870/22
za kupní
cenu sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových
prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví
právnických a fyzických osob ve znění pozdějších změn a doplňků a usnesením ZMČ
BS č. 323.05. ze dne 21.5.2014 ve výši 8.183,--Kč a podmínek, uvedených v Kupní
smlouvě č. 0598387022, a s podmínkou úhrady kupní ceny před podpisem této
smlouvy a podpisu této smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného prodeje
ZMČ BS,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedených kupních smluv č. 0598387009, č.
0598387015, č. 0598387022 dle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucímu majetkového odboru podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: po zaplacení příslušné kupní ceny
O bodech 20 - 24 bylo hlasováno společně.
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodům 20 - 24 byla přijata.
K bodu 25 – Úprava plánu VHČ na rok 2014
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.23. Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2014
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,

schvaluje
úpravu plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2014 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 8 zdržel se
Usnesení k bodu 25 bylo přijato.
K bodu 26 – Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2014
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.24. Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2014
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 17 na rok 2014 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 8 zdržel se
Usnesení k bodu 26 bylo přijato.
K bodu 27 – Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2014
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.25. Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2014
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 18 na rok 2014 dle přílohy č. 1.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 7 zdržel se
Usnesení k bodu 27 bylo přijato.
K bodu 28 – Kamenná čtvrť – prodej pozemků vlastníkům rodinných domů
Usnesení 327.26. Kamenná čtvrť – prodej pozemků vlastníkům rodinných domů
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
bere na vědomí
zájem vlastníků rodinných domů v Kamenné čtvrti o koupi pozemků pod rodinnými
domy a pozemků funkčně spjatých dle Přílohy č.1,

souhlasí
s prodejem pozemků statutárního města Brna pod rodinnými domy a pozemků
funkčně spjatých s užívaným domem v Kamenné čtvrti vlastníkům rodinných domů,
minimálně však těch pozemků, které nejsou dotčeny investiční akcí města „Brno,
Kamenná čtvrť – podzemní sítě a vozovky“ a plánovaným statickým zajištěním svahu
v Kamenné čtvrti,
doporučuje
příslušným orgánům statutárního města Brna zahájit kroky vedoucí k prodeji
předmětných pozemků,
doporučuje
příslušným orgánům města Brna prověřit stávající podklady k záměru dobudování
infrastruktury v Kamenné čtvrti (kanalizace, pozemní sítě a vozovky) a statickému
zajištěné svahu, včetně kalkulace finančních nákladů a zařadit mezi investiční akce
města pro rok 2015 s možností čerpání evropských fondů,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed stanovisko ZMČ
Brno-střed odeslat MMB.
Hlasování: 35 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení k bodu 28 bylo přijato.
K bodu 29 – Kontrola usnesení ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení 327.27. Kontrola usnesení ZMČ BS
ZMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 8.10.2014,
bere na vědomí
rekapitulaci plnění usnesení ZMČ BS.
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Usnesení k bodu 29 bylo přijato.
K bodu 30 – Dotazy, podněty a připomínky, informace členů ZMČ BS
V rámci bodu vystoupila občanka z řad veřejnosti s dotazem na předzahrádky na ulici
Sušilové – odpověděl vedoucí odboru výstavby.
Pan starosta ve spolupráci s panem tajemníkem předal zastupitelům a zastupitelkám pamětní
list. Dále pak informoval, že je možnost společné fotografie. Na závěr pan starosta poděkoval
všem zastupitelům a zastupitelkám, panu tajemníkovi a vedoucím odborů za spolupráci
v tomto volebním období a popřál všem mnoho úspěchů a ať se jim daří.
Zastupielka MUDr. Hrubá za zastupitele poděkovala panu starostovi za spolupráci a též mu
přála hodně úspěchu.

K bodu 31 – Závěr
Starosta MČ BS ukončil zasedání ZMČ BS v 16 .50 hodin.
Mgr. Libor Šťástka
starosta MČ BS
Ověřovatelé: J. Zechmeister a JUDr. Bradáč
Zapsala: M. Válková

