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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
v platném znění.

Zpráva na 20. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 22.03.2017

Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky Soukenická 8 - V.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A_priloha_Soukenicka_nabidka_V

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Kozáková Lenka Mgr.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Soukenická č.p. 561, č. or. 8, který je
součástí pozemku p.č. 1489, vše k.ú. Staré Brno, spoluvlastnického
podílu na společných částech bytového domu Soukenická č.p. 561,
č. or.
8,
a spoluvlastnického
podílu
na
pozemku
p.č.
1489,
stávajícímu nájemci
za cenu obvyklou ve výši 2 630 000,--Kč a za
podmínek nabídky prodeje, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku
usnesení (zaslat nabídku nájemci).

ÚMČ

BS

postupovat

podle

tohoto

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
119. Rada městské části Brno-střed
s výsledkem:

projednala

dne

13.2.2017

Usnesení RMČ/2017/119/28 Návrh prodeje obecní vymezené bytové
jednotky Soukenická 8 - V.
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Soukenická č.p. 561, č. or.
8, který je součástí pozemku p.č. 1489, vše k.ú. Staré Brno,
spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu
Soukenická č.p. 561, č. or. 8, a spoluvlastnického podílu na pozemku
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p.č. 1489, stávajícímu nájemci za cenu obvyklou ve výši 2 630 000,-Kč a za podmínek nabídky prodeje, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předloţení návrhu
na nejbliţší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doleţel
pro

Dumbrovská Dvořák
pro
pro

Flamiková Landa
pro
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
omluven

34. Majetková komise RMČ BS projednala dne 1.2.2017 s výsledkem:
Usnesení 34.2017.13.15.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Soukenická č.p. 561, č. or.
8, který je součástí pozemku p.č. 1489, vše k.ú. Staré Brno,
spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu
Soukenická č.p. 561, č. or. 8, a spoluvlastnického podílu na pozemku
p.č. 1489, stávajícímu nájemci za cenu obvyklou ve výši 2 630 000,-Kč a za podmínek nabídky prodeje, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.
Usnesení bylo přijato.
Oulehlová
pro

Pelikán
pro

Flamiková
pro

Hráček
pro

Kolář
pro

Kotěra
pro

Kvapil
pro

Vašek
omluven

Zechmeister
pro

Zuziak
pro

Sadílek
pro

obecní - správce OISBD ÚMČ BS
Oprávnění ZMČ BS rozhodovat o převodu vlastnictví bytových jednotek
ve
svěřených
bytových
domech
a uzavírat
smlouvy
o převodu
vlastnictví
jednotek
vyplývají
z obecně
závazné
vyhlášky
Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
Bytové domy, ve kterých byly vymezeny bytové jednotky dle zákona
č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám
(zákon
o vlastnictví
bytů),
příp.
dle
zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byly v minulosti zařazeny do
Seznamu domů, které budou připravovány k prodeji dle Pravidel
prodeje, a vymezené jednotky byly převáděny dle těchto nyní jiţ
zrušených Pravidel prodeje.
Zastupitelstvo města Brna č. Z7/05 dne 14.4.2015:
zrušilo
- Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví
právnických a fyzických osob, schválená Z5/008. zasedáním ZMB
dne 4.9.2007 se změnami schválenými Z5/015. zasedáním ZMB dne
27. 5. 2008 a Z6/021. zasedáním dne 22.1.2013, vyjma čl. 13
těchto Pravidel;

Vytvořeno 15.03.2017 10:47:24

2

-

Seznamy domů, které budou připravovány k prodeji dle Pravidel
prodeje a Seznamy domů, které si statutární město Brno ponechá
ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let, schválené Z3/033.
zasedáním
ZMB konaném od 11. 12. 2001,
ve znění pozdějších
změn.

Majetkový odbor ÚMČ BS obdrţel dne 27.11.2015 stanovisko BO MMB
k prodejům vymezených jednotek.
Ze stanoviska vyplývá, ţe MČ je dle Statutu oprávněna k převodům
bytových
jednotek
po
předchozím
schválení
záměru
převodu
Zastupitelstvem města Brna, a to s ohledem na skutečnost, ţe
v minulosti schválené záměry byly dle jiţ zrušených „Pravidel“. Je
tedy třeba před prodejem jednotek, opětovně poţádat ZMB o schválení
záměru prodeje.
Cena takto převáděných jednotek bude stanovena jako cena obvyklá
(pozn. ODM ÚMČ BS: dle znaleckého posudku), kterou ovšem není vhodné
navyšovat o náklady spojené s prodejem.
V situaci, kdy bude MČ BS v odůvodněných případech prodávat bytové
jednotky za cenu niţší neţ je cena obvyklá, musí k tomu mít
předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna. Stejně tak je třeba
předchozího souhlasu ZMB k jinému termínu platby na prodej bytové
jednotky neţ před podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Brna na Z7/19. zasedání dne 21.6.2016 schválilo
MČ Brno-střed záměr prodeje obecních vymezených bytových jednotek
v k.ú. Veveří, Štýřice, Staré Brno, a v bytových domech Křenová
110/23, Solniční 145/8 a Soukenická 561/8.
Současně s tím ZMB stanovilo, ţe uvedené vymezené jednotky se budou
prodávat dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného
ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016.
Záměr obce prodat uvedené nemovité věci byl zveřejněn na úřední
desce od 25.7.2016.
Vymezená bytová jednotka č.
[osobní údaj odstraněn]
v BD
Soukenická 8, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na
společných částech BD a pozemku pod BD:
Dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Lucie Janíčkové ze dne
14.10.2016 je cena obvyklá stanovena na částku 2 630 000,--Kč.
Znalecký posudek je k nahlédnutí na ODM ÚMČ BS.
BD je řadový, koncový obytný dům, podsklepený, o 5 NP (vč. vyuţitého
podkroví - 2 půdní vestavby) bez výtahu. Součástí domu je mateřská
škola, která nadále zůstává v majetku SmB.
BD Soukenická 8 byl dle dostupných údajů dán do uţívání jako
novostavba v roce 1905. V okolí se nachází jak původní bytová
zástavba, tak i nově postavené administrativní budovy. Dům se
nachází na konci slepé ulice. V okolí je zvýšená intenzita dopravy
(nedaleko je ţelezniční kolejiště, na ul. Nové Sady je rušnější
doprava vč. tramvajové linky). V dosahu je jak centrum města, tak
i napojení na hromadnou dopravu, parkování v okolí je omezené.
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BD je napojen na veřejný rozvod pitné vody, plynovod a kanalizaci.
Nosná konstrukce domu je masivní zděná s cihelnými vyzdívkami
příček, fasáda štuková. V uličním traktu jsou původní dřevěná
kastlová
okna
(částečně
prohnilá
s plísní,
okny
zatéká,
problematické otevírání), ve dvorním traktu jsou osazena od r. 2001
plastová okna. Budova v minulosti neprošla revitalizací, údrţba je
zanedbaná.
V budově
jsou
původní
rozvody
elektřiny,
vody
a kanalizace.
V bytě
nátěrů.

jsou

kastlová

okna

v severní

i uliční

fasádě

bez

části

49. RMČ BS dne 23.11.2015 projednala materiál, jehoţ součástí byl
seznam domů ve špatným technickém stavu a dále seznam domů
s uvedením součtu všech předpokládaných nákladů na opravy bez běţné
údrţby. Z tohoto seznamu vyplývá, ţe u BD Soukenická 8 jsou tyto
náklady odhadovány na 5 mil. Kč.
Společenství vlastníků jednotek nevzniklo. Všechny vymezené bytové
jednotky jsou ve vlastnictví SMB.
Nájemci
jednotek
všichni
orgánech

BD poţádali přípisem ze dne 31.8.2015 o prodej bytových
za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Ţádost podepsali
nájemci. Ţádost byla předmětem projednání v samosprávných
městské části Brno-střed (viz níţe).

Bytová jednotka: byt 3+1 (130,5 m2) ve 4.NP.
Spoluvlastnický podíl na společných částech BD a pozemku: 1305/11066
Nájemce:
[osobní údaj odstraněn] , nájemní smlouva (NS) uzavřena
dne 27.7.2015 na dobu neurčitou
Dluh
na
nájemném
a sluţbách
spojených
s uţíváním
případného příslušenství): 0,--Kč (k 31.12.2016)

bytu

(vč.

Předcházející a související usnesení ZMČ BS:
4. ZMČ BS projednalo dne 23.2.2011, č. usn. 304.05., s výsledkem:
souhlasí s přeřazením domu Soukenická č.or. 8, p.č. 1489, k.ú. Staré
Brno, ze seznamu domů nedoporučených do prodeje do seznamu domů
doporučených do prodeje za předpokladu vymezení jednotek v domě
Prohlášením vlastníka budovy dle § 4 a násl. zákona č. 72/1994 Sb.
o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
(Pozn. ODM ÚMČ BS: na základě ţádosti nájemců)
12. ZMČ BS projednalo dne 17.2.2016, č. usn. 312.07., s výsledkem:
bere na vědomí
ţádost nájemců „Privatizace po jednotkách domu Soukenická 561/8,
Brno“ ze dne 31.8.2015, č.j. MCBS/2015/0085535, která tvoří přílohu
č. 1,
bere na vědomí vyjádření Bytového odboru MMB ze dne 22.10.2015
„Ţádost o metodické stanovisko ve věci prodeje vymezených jednotek“,
které tvoří přílohu č. 2,
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souhlasí se schválením záměru převodu bytových jednotek č. 561/1 561/8 vymezených Prohlášením vlastníka budovy ze dne 19.12.2013
v bytovém domě Soukenická č.p. 561, č. or. 8, který je součástí
pozemku p.č. 1489, včetně podílu na společných částech domu
Soukenická 561/8, pozemku par.č. 1489, vše v k.ú. Staré Brno,
doporučuje ZMB schválení záměru převodu bytových jednotek č. 561/1 561/8 vymezených Prohlášením vlastníka budovy ze dne 19.12.2013
v bytovém domě Soukenická č.p. 561, č. or. 8, který je součástí
pozemku p.č. 1489, včetně podílu na společných částech domu
Soukenická 561/8, pozemku par.č. 1489, vše v k.ú. Staré Brno a
Hlasování: 43 pro, 0 proti, 0 se zdrţel, 2 nehlasoval
Usnesení k bodu 8 bylo přijato.
14. ZMČ BS projednalo dne 14.9.2016, č. usn. ZMČ/2016/16/14,
s výsledkem:
bere na vědomí usnesení Zastupitelstva města Brna přijatá na Z7/19.
zasedání ZMB ze dne 21.6.2016 ve věci schválení záměru prodeje
obecních vymezených bytových jednotek v k.ú. Veveří, Štýřice, Staré
Brno,
a
v bytových
domech
Křenová
110/23,
Solniční
145/8
a Soukenická 561/8.
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 zdrţel se, 0 nehlasoval
Usnesení k bodu 14 bylo přijato.
31. MK RMČ BS projednala dne 9.11.2016 s výsledkem:
Usnesení 31.2016.15.16.:
odkládá
do doby vyjádření soudního znalce.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdrţel.
Usnesení bylo přijato.
Oulehlová
pro

Pelikán
pro

Flamiková
pro

Hráček
pro

Kolář
pro

Z vyjádření soudní znalkyně
a doplněné dne 18.1.2017:

Kotěra
omluven

Ing.

Kvapil
pro

Vašek
omluven

Janíčkové

Zechmeister
pro

ze

dne

Zuziak
zdrţel se

Sadílek
pro

12.12.2016

„… obvyklá cena (…) byla stanovena standardně porovnávací metodou,
ve které se projevil trvalý nárust ceny bytů v celém regionu Brno.
…Nárust cen bytů v aglomeraci Brno se začal projevovat koncem roku
2015, skokově pak v létě 2016 s tím, ţe největší nárust cen je
u bytů menších, tzv. malometráţních.
V daném případě - byty Soukenická, se tento nárust cen týká bytů
v původní zástavbě s dispozicí 2+1 s podlahovou plochou 95 m2, kdy
po daném typu nemovitostí je stabilní zájem a poptávka trvale
převyšuje nabídku.
Po bytech s větší podlahovou plochou a dispozicí 3+1 a větší, je
poptávka menší, tím pádem i cenový nárust je menší.“
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