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Zpráva na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 16.09.2020

Dispozice s majetkem – Prodej Křídlovická 54,56,58,60,62, 64,66
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Mapa_žádost_KN

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Sukupová Marta, Mgr. - vedoucí odboru

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
revokuje
usnesení 26. ZMČ BS ze dne 14.02.2018, č. usn. ZMČ/2018/26/05,
souhlasí
se zařazením nemovitých věcí, pozemků p.č. 1399, jehož
součástí je bytový dům č.p. 368 (Křídlovická 66), p.č. 1400,
jehož součástí je bytový dům č.p. 366 (Křídlovická 64), p.č.
1401, jehož součástí je bytový dům č.p. 365 (Křídlovická 62),
p.č. 1402, jehož součástí je bytový dům č.p. 362 (Křídlovická
60), p.č. 1403, jehož součástí je bytový dům č.p. 359
(Křídlovická 58), p.č. 1404, jehož součástí je bytový dům č.p.
357 (Křídlovická 56), p.č. 1405, jehož součástí je bytový dům
č.p. 355 (Křídlovická 54), vše v k.ú. Staré Brno, do seznamu
„Bytové a rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“,
souhlasí
s odsvěřením nemovitých věcí, pozemků p.č. 1399, jehož
součástí je bytový dům č.p. 368 (Křídlovická 66), p.č. 1400,
jehož součástí je bytový dům č.p. 366 (Křídlovická 64), p.č.
1401, jehož součástí je bytový dům č.p. 365 (Křídlovická 62),
p.č. 1402, jehož součástí je bytový dům č.p. 362 (Křídlovická
60), p.č. 1403, jehož součástí je bytový dům č.p. 359
(Křídlovická 58), p.č. 1404, jehož součástí je bytový dům č.p.
357 (Křídlovická 56), p.č. 1405, jehož součástí je bytový dům
č.p. 355 (Křídlovická 54), vše v k.ú. Staré Brno, k datu
prodeje,
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ukládá
OISBD ÚMČ BS zrušit všechny plánované rekonstrukce domovního
celku Křídlovická 54-66 a
ukládá
vedoucí odboru
žadateli.

majetku

ÚMČ

BS

sdělit

stanovisko

ZMČ

BS

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
77. RMČ BS projednala dne 10.08.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/77/55:
revokuje
usnesení
174.
RMČ/2018/174/19,
doporučuje
ZMČ BS revokovat
ZMČ/2018/26/05,

RMČ

26.

BS

ZMČ

ze

BS

dne

dne

22.01.2018,

14.02.2018,

č.usn.

č.

usn.

doporučuje
ZMČ BS souhlasit se zařazením nemovitých věcí, pozemků p.č.
1399, jehož součástí je bytový dům č.p. 368 (Křídlovická 66),
p.č. 1400, jehož součástí je bytový dům č.p. 366 (Křídlovická
64), p.č. 1401, jehož součástí je bytový dům č.p. 365
(Křídlovická 62), p.č. 1402, jehož součástí je bytový dům č.p.
362 (Křídlovická 60), p.č. 1403, jehož součástí je bytový dům
č.p. 359 (Křídlovická 58), p.č. 1404, jehož součástí je bytový
dům č.p. 357 (Křídlovická 56), p.č. 1405, jehož součástí je
bytový dům č.p. 355 (Křídlovická 54), vše v k.ú. Staré Brno,
do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány
k prodeji“,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s odsvěřením nemovitých věcí, pozemků p.č.
1399, jehož součástí je bytový dům č.p. 368 (Křídlovická 66),
p.č. 1400, jehož součástí je bytový dům č.p. 366 (Křídlovická
64), p.č. 1401, jehož součástí je bytový dům č.p. 365
(Křídlovická 62), p.č. 1402, jehož součástí je bytový dům č.p.
362 (Křídlovická 60), p.č. 1403, jehož součástí je bytový dům
č.p. 359 (Křídlovická 58), p.č. 1404, jehož součástí je bytový
dům č.p. 357 (Křídlovická 56), p.č. 1405, jehož součástí je
bytový dům č.p. 355 (Křídlovická 54), vše v k.ú. Staré Brno,
k datu prodeje,
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doporučuje
ZMČ BS uložit OISBD ÚMČ BS zrušit všechny
rekonstrukce domovního celku Křídlovická 54-66 a

plánované

ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
zdržel se

Dumbrovská
zdržela se

Jílková
zdržela se

24. Majetková
s výsledkem:

Komárek
pro

komise

Kotěra
pro

RMČ

BS

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
omluven

projednala

Oulehlová
pro

dne

Schwab
omluven

Vaníček
pro

29.07.2020

Usnesení 24.2020.14.14.:
revokuje
usnesení 49. Majetkové komise RMČ BS ze dne 10.01.2018,
doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 174. RMČ BS ze dne 22.01.2018,
č.usn. RMČ/2018/174/19,
doporučuje
RMČ BS souhlasit se zařazením nemovitých věcí, pozemků p.č.
1399, jehož součástí je bytový dům č.p. 368 (Křídlovická 66),
p.č. 1400, jehož součástí je bytový dům č.p. 366 (Křídlovická
64), p.č. 1401, jehož součástí je bytový dům č.p. 365
(Křídlovická 62), p.č. 1402, jehož součástí je bytový dům č.p.
362 (Křídlovická 60), p.č. 1403, jehož součástí je bytový dům
č.p. 359 (Křídlovická 58), p.č. 1404, jehož součástí je bytový
dům č.p. 357 (Křídlovická 56), p.č. 1405, jehož součástí je
bytový dům č.p. 355 (Křídlovická 54), vše v k.ú. Staré Brno,
do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány
k prodeji“,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s odsvěřením nemovitých věcí, pozemků p.č.
1399, jehož součástí je bytový dům č.p. 368 (Křídlovická 66),
p.č. 1400, jehož součástí je bytový dům č.p. 366 (Křídlovická
64), p.č. 1401, jehož součástí je bytový dům č.p. 365
(Křídlovická 62), p.č. 1402, jehož součástí je bytový dům č.p.
362 (Křídlovická 60), p.č. 1403, jehož součástí je bytový dům
č.p. 359 (Křídlovická 58), p.č. 1404, jehož součástí je bytový
dům č.p. 357 (Křídlovická 56), p.č. 1405, jehož součástí je
bytový dům č.p. 355 (Křídlovická 54), vše v k.ú. Staré Brno,
k datu prodeje a
doporučuje
RMČ BS uložit OISBD ÚMČ BS zrušit všechny plánované
rekonstrukce domovního celku Křídlovická 54-66.
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Hlasování: 5 pro, 1 proti, 2 se zdržel.
Usnesení nebylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Lidický

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

pro

pro

zdržel se

pro

proti

pro

omluven

zdržel se

omluven

omluven

23. Komise pro správu bytových domů RMČ BS projednala dne
25.6.2020 s výsledkem:
Usnesení KSBD č. 23.4.:
doporučuje
RMČ BS trvat na usnesení 174. RMČ BS ze dne 22.01.2018, č.usn.
RMČ/2018/174/19.
Hlasování: 2 pro, 0 proti, 7 zdržel se.
Usnesení nebylo přijato.
Machů

Kotěra

Mises

Bundálek

Kuman

Brym

Dvořák

Horák

Kylbergerová

Lukáš

Knob

zdržel se

zdržel se

omluven

zdržel se

zdržel se

zdržel se

pro

pro

zdržela se

zdržel se

nepřítomen

Usnesení KSBD č. 23.5.:
doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 174. RMČ BS ze dne 22.01.2018,
č.usn. RMČ/2018/174/19,
doporučuje
RMČ BS souhlasit se zařazením nemovitých věcí, pozemků p.č.
1399, jehož součástí je bytový dům č.p. 368 (Křídlovická 66),
p.č. 1400, jehož součástí je bytový dům č.p. 366 (Křídlovická
64), p.č. 1401, jehož součástí je bytový dům č.p. 365
(Křídlovická 62), p.č. 1402, jehož součástí je bytový dům č.p.
362 (Křídlovická 60), p.č. 1403, jehož součástí je bytový dům
č.p. 359 (Křídlovická 58), p.č. 1404, jehož součástí je bytový
dům č.p. 357 (Křídlovická 56), p.č. 1405, jehož součástí je
bytový dům č.p. 355 (Křídlovická 54), vše v k.ú. Staré Brno,
do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány
k prodeji“,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s odsvěřením nemovitých věcí, pozemků p.č.
1399, jehož součástí je bytový dům č.p. 368 (Křídlovická 66),
p.č. 1400, jehož součástí je bytový dům č.p. 366 (Křídlovická
64), p.č. 1401, jehož součástí je bytový dům č.p. 365
(Křídlovická 62), p.č. 1402, jehož součástí je bytový dům č.p.
362 (Křídlovická 60), p.č. 1403, jehož součástí je bytový dům
č.p. 359 (Křídlovická 58), p.č. 1404, jehož součástí je bytový
dům č.p. 357 (Křídlovická 56), p.č. 1405, jehož součástí je
bytový dům č.p. 355 (Křídlovická 54), vše v k.ú. Staré Brno,
k datu prodeje a
doporučuje
RMČ BS uložit OISBD ÚMČ BS zrušit všechny plánované
rekonstrukce domovního celku Křídlovická 54-66.
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Hlasování: 6 pro, 2 proti, 1 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Machů

Kotěra

Mises

Bundálek

Kuman

Brym

M.Dvořák

Horák

Kylbergerová

Lukáš

Knob

pro

pro

omluven

pro

pro

pro

proti

proti

pro

zdržel se

nepřítomen

35. Bytová
výsledkem:

komise

RMČ

BS

projednala

dne

02.07.2020

s

Usnesení 35.8.10.
- komise bytová doporučuje RMČ BS revokovat usnesení 174. RMČ
BS ze dne 22.01.2018, č. usn. RMČ/2018/174/19
- komise bytová doporučuje RMČ BS souhlasit se zařazením
nemovitých věcí, pozemků p. č. 1399, jehož součástí je bytový
dům č. p. 368 (Křídlovická 66), p. č. 1400, jehož součástí je
bytový dům č. p. 366 (Křídlovická 64), p. č. 1401, jehož
součástí je bytový dům č. p. 365 (Křídlovická 62), p. č. 1402,
jehož součástí je bytový dům č. p. 362 (Křídlovická 60), p. č.
1403, jehož součástí je bytový dům č. p. 359 (Křídlovická 58),
p. č. 1404, jehož součástí je bytový dům č. p. 357
(Křídlovická 56), p. č. 1405, jehož součástí je bytový dům č.
p. 355 (Křídlovická 54), vše v k. ú. Staré Brno, do seznamu
„Bytové a rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“
- komise bytová doporučuje RMČ BS souhlasit s odsvěřením
nemovitých věcí, pozemků p. č. 1399, jehož součástí je bytový
dům č. p. 368 (Křídlovická 66), p. č. 1400, jehož součástí je
bytový dům č. p. 366 (Křídlovická 64), p. č. 1401, jehož
součástí je bytový dům č. p. 365 (Křídlovická 62), p. č. 1402,
jehož součástí je bytový dům č. p. 362 (Křídlovická 60), p. č.
1403, jehož součástí je bytový dům č. p. 359 (Křídlovická 58),
p. č. 1404, jehož součástí je bytový dům č. p. 357
(Křídlovická 56), p. č. 1405, jehož součástí je bytový dům č.
p. 355 (Křídlovická 54), vše v k. ú. Staré Brno, k datu
prodeje
- komise bytová doporučuje RMČ BS uložit OISBD ÚMČ BS zrušit
všechny plánované rekonstrukce domovního celku Křídlovická 5466
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 4 zdrželi se hlasování.
Usnesení nebylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Dvořák

Tichá
Deliosová

Dumbrovská

Hofr

pro

pro

omluven

pro

zdržela se

omluvena

zdržel se

Freund
nepřítome
n

Kylbergerová

Brodzáková

Stria

zdržela se

omluvena

zdržel se

obecní – svěřeno, správce OISBD ÚMČ BS
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Nájemníci domovního celku Křídlovická 54 – 66 podali dne
26.02.2020
žádost
o
odprodej
domovního
celku
na
ul.
Křídlovická:
č.or.54 (č.p. 355, p.č. 1405 – zastavěná plocha a nádvoří,
objekt k bydlení o vým. 209 m2),
č.or.56 (č.p. 357, p.č. 1404 – zastavěná plocha a nádvoří,
objekt k bydlení o vým. 212 m2),
č.or.58 (č.p. 359, p.č. 1403 – zastavěná plocha a nádvoří,
objekt k bydlení o vým. 209 m2),
č.or.60 (č.p. 362, p.č. 1402 – zastavěná plocha a nádvoří,
objekt k bydlení o vým. 210 m2),
č.or.62 (č.p. 365, p.č. 1401 – zastavěná plocha a nádvoří,
objekt k bydlení o vým. 208 m2),
č.or.64 (č.p. 366, p.č. 1400 – zastavěná plocha a nádvoří,
objekt k bydlení o vým. 210 m2) a
č.or.66 (č.p. 368, p.č. 1399 – zastavěná plocha a nádvoří,
objekt k bydlení o vým. 211 m2),
vše v k.ú. Staré Brno do vlastnictví nájemníků.
Nájemníci podali žádost dne 04.06.2019, ta však byla z důvodu
zjištěných formálních nesrovnalostí u vchodu č. 60 vyřazena
z evidence žádostí o privatizace.
Nájemníci nesrovnalosti odstranili a podali dne 26.02.2020
aktualizaci žádosti s novým podpisovým archem nájemníků ze
vchodu č. 60.
S ohledem na skutečnost, že kvůli formálním nedostatkům byla
žádost aktualizována a nebylo ji tak možné projednat v řádné
lhůtě (která uplynula dne 03.03.2020) pohlížíme na celou
žádost z důvodu právní jistoty tak, jako kdyby byla jako celek
podána znovu.
Dále nájemníci žádají, aby městská část upustila od plánované
rekonstrukce bytového domu.
Lhůta pro projednání v orgánech MČ BS končí dne 25.11.2020.

Stručná historie případu:
9. ZMČ BS dne 29.02.2012, č.usn. 309.01.
souhlasilo s přeřazením domovního celku Křídlovická 54, 56,
58, 60, 62, 64, 66 a funkčně spjatých nemovitostí (p.č. 1405,
1404, 1403, 1402, 1401, 1400, 1399, k.ú. Staré Brno) ze
seznamu domů nedoporučených do seznamu domů doporučených do
prodeje dle "Pravidel" za podmínky, že kupující před podpisem
kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o
postoupení pohledávky městské části - dlužného nájemného a
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plateb za služby nájemců bydlících v domě, a to za úplatu ve
výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy.
(Pozn.: domovní celek byl ZMB přeřazen do seznamu domů
doporučených do prodeje s tím, že nabídka prodeje bude
nájemcům učiněna po vyřešení překážky bránící prodeji.
Touto
překážkou
byla
skutečnost,
že
pozemky
byly
ve
vlastnictví jiného subjektu - Brněnské komunikace a.s.
Majetkový odbor MMB řešil získání pozemků pod BD Křídlovická
54 – 66 do vlastnictví statutárního města Brna, a to směnou).
Vzhledem k tomu, že tato překážka bránící prodeji
vyřešena, nabídku na prodej nájemníci nedostali.

nebyla

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání konaném 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 (dále jen
„Pravidla prodeje“),
- 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.
24. RMČ BS dne 01.06.2015 souhlasila s provedením oprav BD
Křídlovická 54-66 a uložila OISBD ÚMČ BS zajistit vyhotovení
projektové dokumentace na výměnu oken a dveří vč. zateplení.
V lednu r.2016 byla podána žádost Spolku nájemníků
Křídlovická o prodej bytového domu Křídlovická 54-66.
Zastupitelstvo města Brna č. Z7/16 dne 15.3.2016:
schválilo
- Postup města při prodeji bytového fondu,
přílohu č. 35a těchto usnesení

který

BD

tvoří

- Seznam
bytových
a
rodinných
domů,
které
budou
připravovány k prodeji dle uvedeného postupu, který tvoří
přílohu č. 35b těchto usnesení.
Dále toto ZMB souhlasilo s případným rozšířením seznamu
bytových a rodinných domů na základě usnesení ZMB, které budou
připravovány k prodeji, pouze za podmínek, že:
- výše nákladů na potřebné opravy domu vyčíslená MČ
přesáhne výši nájemného, kterou lze z pronájmů bytů a
nebytových prostor získat za období 15 let, a zároveň
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- prodej domu bude doporučen zastupitelstvem MČ, jíž je dům
svěřen, s tím, že pokud zastupitelstvo MČ prodej takového
domu nedoporučí, uvede zároveň důvody a předloží návrh
budoucího využití a oprav domu. Pokud nebude žádost o
prodej domu, podaná minimálně 70% nájemců bytů a
nebytových prostor v domě, projednána zastupitelstvem MČ
do 9 měsíců od jejího doručení příslušné MČ, má se za to,
že k prodeji domu nemá MČ námitek.
13. ZMČ BS dne 30.03.2016, č.usn. 313.05.
nesouhlasilo s
návrhem prodeje domovního celku Křídlovická
č.or. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 a funkčně spjatých nemovitých
věcí ( č.p. 355 na p.č. 1405, č.p. 357 na p.č. 1404, č.p. 359
na p.č.1403, č.p. 362 na p.č. 1402, č.p. 365 na p.č. 1401,
č.p. 366 na p.č. 1400, č.p. 368 na p.č. 1399, k.ú. Staré Brno)
a uložilo zahájit urychlené projektové přípravy rekonstrukce
zmíněných domů.
(Pozn.: z úrovně OISBD byly následně dle usnesení ZMČ tyto
přípravy započaty - maximální cena díla, uvedená ve smlouvě o
dílo se zhotovitelem projektové dokumentace na rekonstrukci
domovního celku činí 92.575.000,-Kč vč. DPH, a to projektová
dokumentace na zateplení fasád, výměna oken, oprava střech,
oprava zasklení lodžií, modernizace výtahů, oprava ZTI, oprava
elektroinstalace).
V listopadu r. 2017 byla podána další žádost o prodej bytového
domu
Křídlovická
54-66
a
dále
žádost
o
upuštění
od
rekonstrukce.
26. ZMČ BS dne 14.02.2018, č. usn. ZMČ/2018/26/05
revokovalo usnesení 13. ZMČ BS ze dne 30.03.2016, č.usn.
313.05., nesouhlasilo se zařazením nemovitých věcí domovního
celku Křídlovická č.or. 54 (č.p. 355 na p.č. 1405), č.or. 56
(č.p. 357 na p.č. 1404), č.or. 58 (č.p. 359 na p.č.1403),
č.or. 60 (č.p. 362 na p.č. 1402), č.or. 62 (č.p. 365 na p.č.
1401), č.or. 64 (č.p. 366 na p.č. 1400), 66 (č.p. 368 na p.č.
1399), vše v k.ú. Staré Brno, do seznamu „Bytové a rodinné
domy,
které
budou
připravovány
k
prodeji“
schváleného
Zastupitelstvem města Brna na Z7/16. zasedání konaném dne
15.3.2016“ a uložilo OISBD ÚMČ BS pokračovat v plánované
rekonstrukci domovního celku Křídlovická 54-66.
Pozn. MO ODM ÚMČ BS:
Na základě směnné smlouvy ze dne 10.04.2019 se statutární
město Brno stalo vlastníkem pozemků pod domovním celkem
Křídlovická 54 – 66 a stavba se stala součástí pozemků.
Bytový
odbor
projednáváních
připravovaných

MMB
v současné
době
doporučuje
v dalších
zařazení
bytových
a
rodinných
domů
k prodeji
v samosprávných
orgánech
MČ
BS
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současně projednat také odnětí svěřených domů s pozemky, a to
k datu prodeje.
BO MMB se odvolává na právně nezávazné stanovisko Odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, dle kterého může
statutární město nakládat s majetkem svěřeným městské části
teprve poté, co rozhodnutím zastupitelstvo statutárního města
svěřenou věc městské části odejme.
Dle zákona o obcích lze svěřenou věc městské části odejmout
pouze v taxativně stanovených případech (porušení právních
předpisů) nebo se souhlasem městské části.
Z výše uvedeného je v návrhu
týkající se „odsvěření“.

usnesení

doplněno

ustanovení

Údaje zpracované OISBD ÚMČ BS a SNMČ BS, org.sl.:
Přehled informací o domě Křídlovická 54 k
Adresa:
% žádajících nájemníků
vchod/dle žádosti

29.2.2020:

Křídlovická 54

způsob vytápění

ÚT

77% / 76 %

způsob ohřevu TUV

centrální/

Pam. ochrana:

ne

rok výstavby

1960

datové kabely sítě
elektronických
komunikací
domovní telefony

Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

ano

Půdní vestavby

0

Dluhy celkem:

188 183,80 Kč

ne
ano

Nebytové prostory
Počet nebyt. prostor

3

Celková užitná
plocha nebytových
prostor (m2)

28,31

Byty
Počet bytů celkem

18

Dispozice bytu

Počet bytů

Počet volných bytů
Počet bytů opravených
vč. nových bytů (půdní
vestavby/nástavby)

2

1+kk

0

1

1+1

0

1087,28

2+kk

0

2+1

18

3+kk

0

3+1

0

Celková užitná plocha
bytů (m2)

Plocha bytů opravených
vč. nových bytů (půdní
60,4
vestavby/nástavby)
(m2)
Užitná plocha bytů
1026,88
k opravě (m2)
Odhad nákladů na opravy
bytů k opravě za
jednotkovou cenu 6000,6 161 280,00 Kč
/m2 užitné plochy
(sníženo o náklady dle
projektu ZTI
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započteného v odhadu
nákladů OISBD)

4+kk

0

4+1

0

5+1

0

Informace k finančním závazkům
Nájemní smlouva na dobu určitou po dobu umořování
číslo bytu/nebytu

Termín ukončení
smlouvy

zbývá k umoření k
29.2.2020

15

31.05.2021

54 091,00 Kč

18
31.03.2021
48 855,00 Kč
Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín ukončení
číslo bytu
poznámka
smlouvy
VÝNOSY za 2019
Hypotetický roční výnos
136 913,00 Kč
z neobsazených bytů
Hypotetický roční výnos
z neobsazených nebytů

Roční výnos z bytů
Roční výnos z
nebytových prostorů
Roční výnos ostatní
(reklamní plochy,
antény)

0,00 Kč

1 003 934,00 Kč

41 259,00 Kč
92 177,00 Kč

NÁKLADY
Ostatní náklady správa nájmů 12% z výnosu BD
*)

2 293 709,40
Kč

Odhad nákladů na
opravy bytů
k opravě za
jednotkovou cenu
6000,-/m2

6 161 280,00
Kč

Odhad nákladů na
opravy domu dle
pasportizace (bez
oprav bytů)

20 668 784,00
Kč

Odhad nákladů na
běžnou údržbu v
4 725 000,00
Roční výnos celého domu 1 274 283,00 Kč
následujících 15
Kč
letech
Odhad nákladů na
Odhad výnosu domu v
19 114 245,00
opravy a údržbu v 33 848 773,40
příštích 15 letech
Kč
příštích 15
Kč
letech
Náklady na opravy
4 578 089,00
v posledních 5
Kč
letech
Části domu, které jsou společné se sousedním domem (pokud takové v domě
jsou, např. vytápění, přípojky, vstupy do domu apod.)
Jedná se o domovní celek Křídlovická 54-66
Přehled funkčně spjatých pozemků, informace o počtu smluvních závazků,
výpovědních lhůtách, služebnostech aj.
----
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*) zahrnuje náklady na platy zaměstnanců ÚMČ BS zajištující správu bytových domů, náklady
organizační složky SNMČ BS a provozní náklady úřadu spojené se správou bytových domů (např.
znalecké posudky a právní služby)

Přehled informací o domě Křídlovická 56 k 29.2.2020:
Křídlovická
Adresa:
způsob vytápění
ÚT
56
% žádajících nájemníků
67 % / 76 %
způsob ohřevu TUV
centrální
vchod/dle žádosti
datové kabely sítě
Pam. ochrana:
ne
ne
elektronických
komunikací
rok výstavby
1962
domovní telefony
ano
Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

ano

Půdní vestavby

0

Dluhy celkem:

142 005,00 Kč

Nebytové prostory
Počet nebyt. prostor

0

Celková užitná
plocha nebytových
prostor (m2)

0

Byty
Počet bytů celkem

18

Dispozice bytu

Počet bytů

Počet volných bytů
Počet bytů opravených vč.
nových bytů (půdní
vestavby/nástavby)

1

1+kk

1

0

1+1

0

1038,5

2+kk

0

0

2+1

16

1038,5

3+kk

0

6 231 000,00
Kč

3+1

1

Celková užitná plocha
bytů (m2)
Plocha bytů opravených
vč. nových bytů (půdní
vestavby/nástavby) (m2)
Užitná plocha bytů
k opravě (m2)
Odhad nákladů na opravy
bytů k opravě za
jednotkovou cenu 6000,/m2 užitné plochy
(sníženo o náklady dle
projektu ZTI započteného
v odhadu nákladů OISBD)

Informace k finančním závazkům
Nájemní smlouva na dobu určitou po dobu umořování
Termín
ukončení
zbývá k umoření k
číslo bytu/nebytu
smlouvy
……….datum
0
Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín
ukončení
číslo bytu
smlouvy
poznámka
VÝNOSY za 2019
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NÁKLADY

11

Hypotetický roční výnos
z neobsazených bytů
Hypotetický roční výnos z
neobsazených nebytů

68 160,00 Kč
0,00 Kč

Roční výnos z bytů

1 107 588,00
Kč

Roční výnos z nebytových
prostorů

0,00 Kč

Roční výnos ostatní
(reklamní plochy, antény)

0,00 Kč

Roční výnos celého domu

Odhad výnosu domu v
příštích 15 letech

Ostatní náklady správa nájmů 12% z výnosu BD
*)
Odhad nákladů na
opravy bytů
k opravě za
jednotkovou cenu
6000,-/m2
Odhad nákladů na
opravy domu dle
pasportizace (bez
oprav bytů)

Odhad nákladů na
běžnou údržbu v
následujících 15
letech
Odhad nákladů na
17 636 220,00 opravy a údržbu v
Kč
příštích 15
letech
Náklady na opravy
v posledních 5
letech
1 175 748,00
Kč

2 116 346,40
Kč

6 231 000,00
Kč

23 092 864,00
Kč

4 050 000,00
Kč

35 490 210,40
Kč
1 013 237,00
Kč

Části domu, které jsou společné se sousedním domem (pokud
takové v domě jsou, např. vytápění, přípojky, vstupy do domu
apod.)
Jedná se o domovní celek Křídlovická 54-66

Přehled funkčně spjatých pozemků, informace o počtu smluvních
závazků, výpovědních lhůtách, služebnostech aj.
---*) zahrnuje náklady na platy zaměstnanců ÚMČ BS zajištující správu bytových domů, náklady
organizační složky SNMČ BS a provozní náklady úřadu spojené se správou bytových domů (např.
znalecké posudky a právní služby)

Přehled informací o domě Křídlovická 58 k 29.02.2020:
Křídlovická
Adresa:
způsob vytápění
ÚT
58
% žádajících nájemníků
78 % / 76 %
způsob ohřevu TUV
centrální
vchod/dle žádosti
datové kabely sítě
Pam. ochrana:
ne
ne
elektronických
komunikací
rok výstavby
1962
domovní telefony
ano
Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

ano

Půdní vestavby

0

Dluhy celkem:

291 688,00 Kč

Nebytové prostory
Počet nebyt. prostor
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2

Celková užitná
plocha nebytových
prostor (m2)

36

12

Byty
Počet bytů celkem

18

Dispozice bytu

Počet bytů

Počet volných bytů
Počet bytů opravených vč.
nových bytů (půdní
vestavby/nástavby)

0

1+kk

0

1

1+1

0

1045,7

2+kk

0

59,1

2+1

18

986,6

3+kk

0

5 919 600,00
Kč

3+1

0

Celková užitná plocha
bytů (m2)
Plocha bytů opravených
vč. nových bytů (půdní
vestavby/nástavby) (m2)
Užitná plocha bytů
k opravě (m2)
Odhad nákladů na opravy
bytů k opravě za
jednotkovou cenu 6000,/m2 užitné plochy
(sníženo o náklady dle
projektu ZTI započteného
v odhadu nákladů OISBD)

Informace k finančním závazkům
Nájemní smlouva na dobu určitou po dobu umořování
Termín
ukončení
zbývá k umoření k
smlouvy
29.2.2020
07.05.2025
171397
1
10
26.09.2022
85134
Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín
ukončení
číslo bytu
smlouvy
poznámka
smlouva na
11
dobu
bytová náhrada
neurčitou
VÝNOSY za 2019
NÁKLADY
Hypotetický roční výnos
Ostatní
náklady
0,00 Kč
z neobsazených bytů
správa nájmů 2 069 343,00
12% z výnosu BD
Kč
Hypotetický roční výnos z
0,00 Kč
*)
neobsazených nebytů
Odhad nákladů na
opravy bytů
1 121 915,00
5 919 600,00
Roční výnos z bytů
k opravě za
Kč
Kč
jednotkovou cenu
6000,-/m2
Roční výnos z nebytových
Odhad nákladů na
27 720,00 Kč
prostorů
opravy domu dle
23 390 916,00
Roční výnos ostatní
(reklamní plochy, antény)
Roční výnos celého domu
Odhad výnosu domu v
příštích 15 letech
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0,00 Kč

pasportizace (bez
oprav bytů)

Odhad nákladů na
běžnou údržbu v
následujících 15
letech
17 244 525,00 Odhad nákladů na
Kč
opravy a údržbu v
1 149 635,00
Kč

Kč

4 500 000,00
Kč
33 810 516,00
Kč

13

příštích 15
letech
Náklady na opravy
v posledních 5
letech

2 202 836,00
Kč

Části domu, které jsou společné se sousedním domem (pokud
takové v domě jsou, např. vytápění, přípojky, vstupy do domu
apod.)
Jedná se o domovní celek Křídlovická 54-66

Přehled funkčně spjatých pozemků, informace o počtu smluvních
závazků, výpovědních lhůtách, služebnostech aj.
---*) zahrnuje náklady na platy zaměstnanců ÚMČ BS zajištující správu bytových domů, náklady
organizační složky SNMČ BS a provozní náklady úřadu spojené se správou bytových domů (např.
znalecké posudky a právní služby)

Přehled informací o domě Křídlovická 60 k 29.2.2020
Křídlovická
Adresa:
způsob vytápění
ÚT
60
% žádajících nájemníků
63% / 76 %
způsob ohřevu TUV
centrální
vchod/dle žádosti
datové kabely sítě
Pam. ochrana:
ne
ne
elektronických
komunikací
rok výstavby
1962
domovní telefony
ano
Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

ano

Půdní vestavby

0

Dluhy celkem:

230 221,00 Kč

Nebytové prostory
Počet nebyt. prostor

2

Celková užitná
plocha nebytových
prostor (m2)

39,2

Byty
Počet bytů celkem

18

Dispozice bytu

Počet bytů

Počet volných bytů
Počet bytů opravených vč.
nových bytů (půdní
vestavby/nástavby)

3

1+kk

0

3

1+1

1

1029,6

2+kk

0

179,6

2+1

16

850

3+kk

0

5 100 000,00
Kč

3+1

1

Celková užitná plocha
bytů (m2)
Plocha bytů opravených
vč. nových bytů (půdní
vestavby/nástavby) (m2)
Užitná plocha bytů
k opravě (m2)
Odhad nákladů na opravy
bytů k opravě za
jednotkovou cenu 6000,/m2 užitné plochy
(sníženo o náklady dle
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projektu ZTI započteného
v odhadu nákladů OISBD)

4+kk

0

Informace k finančním závazkům
Nájemní smlouva na dobu určitou po dobu umořování
Termín
ukončení
zbývá k umoření k
číslo bytu/nebytu
smlouvy
……….datum
0
Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín
ukončení
číslo bytu
smlouvy
poznámka
smlouva na
5
dobu
bytová náhrada
neurčitou
VÝNOSY za 2019
Hypotetický roční výnos
217 951,00
z neobsazených bytů
Kč
Hypotetický roční výnos z
0,00 Kč
neobsazených nebytů

Roční výnos z bytů

966 821,00
Kč

Roční výnos z nebytových
prostorů

41 079,00 Kč

Roční výnos ostatní
(reklamní plochy, antény)

0,00 Kč

NÁKLADY
Ostatní náklady správa nájmů 2 206 531,80
12% z výnosu BD
Kč
*)
Odhad nákladů na
opravy bytů
5 100 000,00
k opravě za
Kč
jednotkovou cenu
6000,-/m2
Odhad nákladů na
opravy domu dle
pasportizace (bez
oprav bytů)

23 504 952,00
Kč

Odhad nákladů na
běžnou údržbu v
4 500 000,00
Roční výnos celého domu
následujících 15
Kč
letech
Odhad nákladů na
Odhad výnosu domu v
18 387
opravy a údržbu v 35 311 483,80
příštích 15 letech
765,00 Kč
příštích 15
Kč
letech
Náklady na opravy
2 570 279,00
v posledních 5
Kč
letech
Části domu, které jsou společné se sousedním domem (pokud takové v domě
jsou, např. vytápění, přípojky, vstupy do domu apod.)
1 225 851,00
Kč

Jedná se o domovní celek Křídlovická 54-66
Přehled funkčně spjatých pozemků, informace o počtu smluvních závazků,
výpovědních lhůtách, služebnostech aj.
----
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*) zahrnuje náklady na platy zaměstnanců ÚMČ BS zajištující správu bytových domů, náklady
organizační složky SNMČ BS a provozní náklady úřadu spojené se správou bytových domů (např.
znalecké posudky a právní služby)

Přehled informací o domě Křídlovická 62 k 29.02.2020:
Adresa:
% žádajících nájemníků
vchod/dle žádosti

Křídlovická 62

způsob vytápění

ÚT

82 % / 76 %

způsob ohřevu TUV

centrální

Pam. ochrana:

ne

rok výstavby

1962

datové kabely sítě
elektronických
komunikací
domovní telefony

Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

ano

Půdní vestavby

0

Dluhy celkem:

141 002,00 Kč

ne
ano

Nebytové prostory
Počet nebyt. prostor

2

Celková užitná
plocha nebytových
prostor (m2)

36

Byty
Počet bytů celkem

18

Dispozice bytu

Počet bytů

Počet volných bytů
Počet bytů opravených
vč. nových bytů (půdní
vestavby/nástavby)

1

1+kk

0

1

1+1

0

1041,1

2+kk

0

59,9

2+1

18

981,2

3+kk

0

5 887 200,00 Kč

3+1

0

Celková užitná plocha
bytů (m2)
Plocha bytů opravených
vč. nových bytů (půdní
vestavby/nástavby)
(m2)
Užitná plocha bytů
k opravě (m2)
Odhad nákladů na opravy
bytů k opravě za
jednotkovou cenu 6000,/m2 užitné plochy
(sníženo o náklady dle
projektu ZTI
započteného v odhadu
nákladů OISBD)

Informace k finančním závazkům
Nájemní smlouva na dobu určitou po dobu umořování
Termín ukončení zbývá k umoření k
číslo bytu/nebytu
smlouvy
29.2.2020
16
31.01.2022
63 480,00 Kč
Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín ukončení
číslo bytu
smlouvy
poznámka
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VÝNOSY za 2019
Hypotetický roční výnos
67 923,00 Kč
z neobsazených bytů
Hypotetický roční výnos
0,00 Kč
z neobsazených nebytů

Roční výnos z bytů

Roční výnos z
nebytových prostorů
Roční výnos ostatní
(reklamní plochy,
antény)

1 077 862,00 Kč

38 562,00 Kč
0,00 Kč

NÁKLADY
Ostatní náklady správa nájmů 12% z výnosu BD
*)

2 131 824,60
Kč

Odhad nákladů na
opravy bytů
k opravě za
jednotkovou cenu
6000,-/m2

5 887 200,00
Kč

Odhad nákladů na
opravy domu dle
pasportizace (bez
oprav bytů)

23 425 932,00
Kč

Odhad nákladů na
běžnou údržbu v
4 500 000,00
Roční výnos celého domu 1 184 347,00 Kč
následujících 15
Kč
letech
Odhad nákladů na
Odhad výnosu domu v
opravy a údržbu v 35 944 956,60
17 765 205,00 Kč
příštích 15 letech
příštích 15
Kč
letech
Náklady na opravy
1 525 413,00
v posledních 5
Kč
letech
Části domu, které jsou společné se sousedním domem (pokud takové v domě
jsou, např. vytápění, přípojky, vstupy do domu apod.)
Jedná se o domovní celek Křídlovická 54-66
Přehled funkčně spjatých pozemků, informace o počtu smluvních závazků,
výpovědních lhůtách, služebnostech aj.
---*) zahrnuje náklady na platy zaměstnanců ÚMČ BS zajištující správu bytových domů, náklady
organizační složky SNMČ BS a provozní náklady úřadu spojené se správou bytových domů (např.
znalecké posudky a právní služby)

Přehled informací o domě Křídlovická 64 k 29.02.2020:
Křídlovická
Adresa:
způsob vytápění
ÚT
64
% žádajících nájemníků
88 % / 76 %
způsob ohřevu TUV
centrální
vchod/dle žádosti
datové kabely sítě
Pam. ochrana:
ne
ne
elektronických
komunikací
rok výstavby
1962
domovní telefony
ano
Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

ano

Půdní vestavby

0

Dluhy celkem:

298 078,00 Kč

Nebytové prostory
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Počet nebyt. prostor

2

Celková užitná
plocha nebytových
prostor (m2)

36

Byty
Počet bytů celkem

18

Dispozice bytu

Počet bytů

Počet volných bytů
Počet bytů opravených vč.
nových bytů (půdní
vestavby/nástavby)

3

1+kk

1

0

1+1

0

1046,54

2+kk

0

0

2+1

16

1046,54

3+kk

0

6 279 240,00
Kč

3+1

1

Celková užitná plocha
bytů (m2)
Plocha bytů opravených
vč. nových bytů (půdní
vestavby/nástavby) (m2)
Užitná plocha bytů
k opravě (m2)
Odhad nákladů na opravy
bytů k opravě za
jednotkovou cenu 6000,/m2 užitné plochy
(sníženo o náklady dle
projektu ZTI započteného
v odhadu nákladů OISBD)

Informace k finančním závazkům
Nájemní smlouva na dobu určitou po dobu umořování
Termín
ukončení
zbývá k umoření k
číslo bytu/nebytu
smlouvy
29.2.2020
2
31.03.2025
74 908,00 Kč
9

02.03.2024

136 003,00 Kč

15
05.05.2021
39 183,00 Kč
Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín
ukončení
číslo bytu
smlouvy
poznámka
VÝNOSY za 2019
NÁKLADY
Hypotetický roční výnos
Ostatní
náklady
175 791,00 Kč
z neobsazených bytů
správa nájmů 2
12% z výnosu BD
Hypotetický roční výnos z
0,00 Kč
*)
neobsazených nebytů
Odhad nákladů na
opravy bytů
6
Roční výnos z bytů
934 198,00 Kč
k opravě za
jednotkovou cenu
6000,-/m2
Roční výnos z nebytových
Odhad nákladů na
33 105,00 Kč
prostorů
opravy domu dle
23
pasportizace
(bez
Roční výnos ostatní
0,00 Kč
oprav bytů)
(reklamní plochy, antény)
Odhad nákladů na
1 143 094,00
běžnou údržbu v
4
Roční výnos celého domu
Kč
následujících 15
letech
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279 240,00
Kč

174 304,00
Kč

500 000,00
Kč
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Odhad nákladů na
17 146 410,00 opravy a údržbu v 36 011 113,20
Kč
příštích 15
Kč
letech
Náklady na opravy
1 242 866,00
v posledních 5
Kč
letech
Části domu, které jsou společné se sousedním domem (pokud takové v domě
jsou, např. vytápění, přípojky, vstupy do domu apod.)
Odhad výnosu domu v
příštích 15 letech

Jedná se o domovní celek Křídlovická 54-66
Přehled funkčně spjatých pozemků, informace o počtu smluvních závazků,
výpovědních lhůtách, služebnostech aj.
---*) zahrnuje náklady na platy zaměstnanců ÚMČ BS zajištující správu bytových domů, náklady
organizační složky SNMČ BS a provozní náklady úřadu spojené se správou bytových domů (např.
znalecké posudky a právní služby)

Přehled informací o domě Křídlovická 66 k 29.02.2020:
Křídlovická
Adresa:
způsob vytápění
ÚT
66
% žádajících nájemníků
77% / 76 %
způsob ohřevu TUV
centrální
vchod/dle žádosti
datové kabely sítě
Pam. ochrana:
ne
ne
elektronických
komunikací
rok výstavby
1960
domovní telefony
ano
Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

ano

Půdní vestavby

0

Dluhy celkem:

279 673,70 Kč

Nebytové prostory
Počet nebyt. prostor

0

Celková užitná
plocha nebytových
prostor (m2)

0

Byty
Počet bytů celkem

18

Dispozice bytu

Počet bytů

Počet volných bytů
Počet bytů opravených vč.
nových bytů (půdní
vestavby/nástavby)

4

1+kk

0

0

1+1

0

1057,6

2+kk

18

0

2+1

0

1057,6

3+kk

0

6 345 600,00
Kč

3+1

0

Celková užitná plocha
bytů (m2)
Plocha bytů opravených
vč. nových bytů (půdní
vestavby/nástavby) (m2)
Užitná plocha bytů
k opravě (m2)
Odhad nákladů na opravy
bytů k opravě za
jednotkovou cenu 6000,/m2 užitné plochy
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(sníženo o náklady dle
projektu ZTI započteného
v odhadu nákladů OISBD)
4+kk

0

4+1

0

5+1

0

Informace k finančním závazkům
Nájemní smlouva na dobu určitou po dobu umořování
Termín
ukončení
zbývá k umoření k
číslo bytu/nebytu
smlouvy
……….datum
0
Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín
ukončení
číslo bytu
smlouvy
poznámka
VÝNOSY za 2019
NÁKLADY
Hypotetický roční výnos
136 913,00 Kč Ostatní náklady z neobsazených bytů
správa nájmů 2 019 967,20
12% z výnosu BD
Kč
Hypotetický roční výnos z
0,00 Kč
*)
neobsazených nebytů
Odhad nákladů na
opravy bytů
6 345 600,00
Roční výnos z bytů
985 291,00 Kč
k opravě za
Kč
jednotkovou cenu
6000,-/m2
Roční výnos z nebytových
Odhad nákladů na
0,00 Kč
prostorů
opravy domu dle
23 959 956,00
pasportizace
(bez
Kč
Roční výnos ostatní
0,00 Kč
oprav bytů)
(reklamní plochy, antény)
Odhad nákladů na
1 122 204,00
běžnou údržbu v
4 050 000,00
Roční výnos celého domu
Kč
následujících 15
Kč
letech
Odhad nákladů na
Odhad výnosu domu v
16 833 060,00 opravy a údržbu v 36 375 523,20
příštích 15 letech
Kč
příštích 15
Kč
letech
Náklady na opravy
2 075 544,00
v posledních 5
Kč
letech
Části domu, které jsou společné se sousedním domem (pokud takové v domě
jsou, např. vytápění, přípojky, vstupy do domu apod.)
Jedná se o domovní celek Křídlovická 54-66
Přehled funkčně spjatých pozemků, informace o počtu smluvních závazků,
výpovědních lhůtách, služebnostech aj.
----
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*) zahrnuje náklady na platy zaměstnanců ÚMČ BS zajištující správu bytových domů, náklady
organizační složky SNMČ BS a provozní náklady úřadu spojené se správou bytových domů (např.
znalecké posudky a právní služby)

Opravy provedené v posledních 10 letech
2013

Křídlovická 54 - 76 - rekonstrukce havarijního stavu vodovodní přípojky

2016

Křídlovická 66 byt č. 7, Křídlovická 66 byt č. 15

2016

Křídlovická 66 byty č. 7 a 15 - Oprava bytů

2016

Křídlovická 54 - modernizace výtahu

2017

Křídlovická 54-66 - projektová dokumentace rekonstrukce domu

2018

Křídlovická 58 byt č. 11, Křídlovická 60 byt č. 5 - oprava bytů

2019

Křídlovická 66, Křídlovická 64, Křídlovická 60, Křídlovická 56 -

- PD na opravy bytů

Oprava bytů Křídlovická 66 byt č. 8,
Křídlovická 64 byt č. 4,
Křídlovická 60 byty č. 3 a 14,
Křídlovická 56 byt č. 15

Doplnění SNMČ BS, org.sl.: (ze dne 16.06.2020)
Domy mají společný zdroj tepla a TUV. Všechny domy jsou
stejného stáří, konstrukce i v obdobném technickém stavu.
Veškeré pravidelné revize a zkoušky jsou vykonávány na všech
vchodech ve stejném období včetně odstraňování případných
zjištěných
závad,
a
to dle
aktuálně
platných
právních
předpisů.

Předcházející usnesení:
26. ZMČ BS dne 14.02.2018, č. usn. ZMČ/2018/26/05:
revokuje
usnesení 13. ZMČ BS ze dne 30.03.2016, č.usn. 313.05.,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí domovního celku Křídlovická č.or.
54 (č.p. 355 na p.č. 1405), č.or. 56 (č.p. 357 na p.č. 1404),
č.or. 58 (č.p. 359 na p.č.1403), č.or. 60 (č.p. 362 na p.č.
1402), č.or. 62 (č.p. 365 na p.č. 1401), č.or. 64 (č.p. 366 na
p.č. 1400), 66 (č.p. 368 na p.č. 1399), vše v k.ú. Staré Brno,
do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány k
prodeji“ schváleného Zastupitelstvem města Brna na Z7/16.
zasedání konaném dne 15.3.2016“,
ukládá
OISBD ÚMČ BS pokračovat
celku Křídlovická 54-66 a

Vytvořeno 09.09.2020 10:02:04

v

plánované

rekonstrukci

domovního

21

ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ
BS žadateli.
Hlasování: 26 pro, 10 proti, 7 zdržel se, 0 nehlasoval
Usnesení bylo přijato.
174. RMČ BS ze dne 22.01.2018, č.usn. RMČ/2018/174/19:
revokuje
usnesení 63. RMČ BS ze dne 22.02.2016, č.usn. 163.20.,
doporučuje
ZMČ BS revokovat usnesení 13. ZMČ BS ze dne 30.03.2016, č.usn.
313.05.,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit se zařazením nemovitých věcí domovního
celku Křídlovická č.or. 54 (č.p. 355 na p.č. 1405), č.or. 56
(č.p. 357 na p.č. 1404), č.or. 58 (č.p. 359 na p.č.1403),
č.or. 60 (č.p. 362 na p.č. 1402), č.or. 62 (č.p. 365 na p.č.
1401), č.or. 64 (č.p. 366 na p.č. 1400), 66 (č.p. 368 na p.č.
1399), vše v k.ú. Staré Brno, do seznamu „Bytové a rodinné
domy,
které
budou
připravovány
k
prodeji“
schváleného
Zastupitelstvem města Brna na Z7/16. zasedání konaném dne
15.3.2016“,
doporučuje
ZMČ BS uložit OISBD ÚMČ BS pokračovat v plánované rekonstrukci
domovního celku Křídlovická 54-66 a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku zajistit předložení návrhu na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Vytvořeno 09.09.2020 10:02:04

Doležel
pro

Dumbrovská
omluvena

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
omluven

Schwab
pro

Švachula
pro
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