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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

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

Dispozice s majetkem – Prodej Lidická 47
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
nesouhlasí
se zařazením
nemovitých
věcí,
pozemku
p.č.
1206, jehož
součástí je bytový dům č.p. 706 (Lidická 47), k.ú. Veveří, do
seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány
k prodeji“ a
ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS
žadateli.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
77. RMČ BS projednala dne 10.08.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/77/56:
nedoporučuje
ZMČ BS souhlasit se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č.
1206, jehož součástí je bytový dům č.p. 706 (Lidická 47), k.ú.
Veveří, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“ a
ukládá
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vedoucí odboru majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

24. Majetková
s výsledkem:

Komárek
pro

komise

Kotěra
pro

RMČ

Landa
pro

BS

Mandát
pro

Mencl
omluven

Oulehlová
pro

projednala

dne

Schwab
omluven

Vaníček
pro

29.07.2020

Usnesení 24.2020.15.15.:
nedoporučuje
RMČ BS souhlasit se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č.
1206, jehož součástí je bytový dům č.p. 706 (Lidická 47), k.ú.
Veveří, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč
zdržel se

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Lidický

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

omluven

pro

omluven

omluven

23. Komise pro správu bytových domů RMČ BS projednala dne
25.06.2020 s výsledkem:
Usnesení KSBD č. 23.10.
projednala
zařazení nemovitých věcí, pozemku p.č. 1206, jehož součástí je
bytový dům č.p. 706 (Lidická 47), k.ú. Veveří, do seznamu
„Bytové a rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“ a
nedoporučuje
RMČ BS souhlasit se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č.
1206, jehož součástí je bytový dům č.p. 706 (Lidická 47), k.ú.
Veveří, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 4 zdržel se.
Usnesení nebylo přijato.
Machů

Kotěra

Mises

Bundálek

Kuman

Brym

Dvořák

Horák

Kylbergerová

Lukáš

Knob

pro

zdržel se

omluven

zdržel se

pro

zdržel se

pro

pro

zdržela se

pro

nepřítomen

35. Bytová
výsledkem:

komise

RMČ

BS

projednala

dne

02.07.2020

s

Usnesení 35.8.7.
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- komise bytová doporučuje RMČ BS souhlasit se zařazením
nemovitých věcí, pozemku p. č. 1206, jehož součástí je bytový
dům č. p. 706 (Lidická 47), k. ú. Veveří, do seznamu „Bytové a
rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“
- komise bytová doporučuje RMČ BS souhlasit s odsvěřením
nemovitých věcí, pozemku p. č. 1206, jehož součástí je bytový
dům č. p. 706 (Lidická 47), k. ú. Veveří, k datu prodeje
Hlasování: 2 pro, 0 proti, 5 zdrželo se hlasování.
Usnesení nebylo přijato.

Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Dvořák

Tichá
Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Freund

Kylbergerová

Brodzáková

Stria

pro

zdržela se

omluven

pro

zdržela se

omluvena

zdržel se

nepřítomen

zdržela se

omluvena

zdržel se

obecní – svěřeno, správce OISBD ÚMČ BS
Nájemníci domu Lidická 47 žádají o odprodej domu na ul.
Lidická č.p. 706
(č.or. 47, p.č. 1206 – zastavěná plocha a
nádvoří, bytový dům o vým. 956 m2, k.ú. Veveří) do vlastnictví
nájemníků.
Zastupitelstvo města Brna č. Z7/16 dne 15.3.2016:
schválilo
 Postup města při prodeji bytového fondu,
přílohu č. 35a těchto usnesení


který

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



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.
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Nájemníci domu Lidická 47
v souvislosti se schváleným
fondu“.

podali žádost o prodej domu
„Postupem při prodeji bytového

Žádost podepsalo 5 nájemníků domu Lidická 47.
Lhůta pro projednání v orgánech MČ BS končí dne 22.09.2020.
Pozn. MO ODM ÚMČ BS:
Bytový
odbor
MMB
v současné
době
doporučuje
v dalších
projednáváních
zařazení
bytových
a
rodinných
domů
připravovaných
k prodeji
v samosprávných
orgánech
MČ
BS
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 Lidická 47 k datum: 31.12.2019
Adresa:
% žádajících
nájemníků

Lidická 47

způsob vytápění

lokální/

71%

způsob ohřevu TUV

lokální

Pam. ochrana:

ne

rok výstavby

1900

datové kabely sítě
elektronických
komunikací
domovní telefony

Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

NE

Půdní vestavby

0

Dluhy celkem:

216 081,00 Kč

Počet nebyt.
prostor

Nebytové prostory
Celková užitná
2
plocha nebytových
prostor (m2)

ano
ano

150,1

Byty
Počet bytů celkem

9

Dispozice bytu

Počet bytů

Počet volných bytů

3

1+kk

1
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Počet bytů
opravených vč.
nových bytů
(půdních
vestaveby/nástavby)

0

1+1

2

Celková užitná
plocha bytů (m2)

535,73

2+kk

1

0

2+1

4

535,73

3+kk

1

4 285 840,00
Kč

3+1

0

Plocha bytů
opravených vč.
nových bytů
(půdních
vestaveby/nástavby)
(m2)
Užitná plocha bytů
k opravě (m2)
Odhad nákladů na
opravy bytů
k opravě za
jednotkovou cenu
8000,-/m2 užitné
plochy

Informace k finančním závazkům
Nájemní smlouva na dobu určitou po dobu umořování
Termín
ukončení
zbývá k umoření k
číslo bytu/nebytu
smlouvy
31.12.2019
4
30.11.2025
167.218 Kč
6

24.7.2029

137.706 Kč

10
31.12.2020
52.353 Kč
Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín
ukončení
číslo bytu
smlouvy
poznámka
0
VÝNOSY za rok 2018
Hypotetický roční
výnos z
0,00 Kč
neobsazených bytů
Hypotetický roční
výnos z
0,00 Kč
neobsazených nebytů
Roční výnos z bytů

Roční výnos z
nebytových prostorů
Roční výnos ostatní
(reklamní plochy,
antény)
Roční výnos celého
domu
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318 490,00 Kč

393 060,00 Kč
0,00 Kč

711 550,00 Kč

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

0,00 Kč

Odhad nákladů na
opravy bytů
k opravě za
jednotkovou cenu
8000,-/m2

4 285 840,00 Kč

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

7 546 500,00 Kč

Odhad nákladů na
běžnou údržbu v
následujících 15
letech

2 475 000,00 Kč

5

Odhad nákladů na
opravy a údržbu v
14 307 340,00 Kč
příštích 15
letech
Náklady na opravy
v posledních 5
2 119 450,00 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

10 673 250,00
Kč

---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)

Opravy provedené v posledních 10 letech
2013

Lidická 47 - výměna oken a oprava fasády ve dvorní části

2015

Lidická 47 - oprava uliční fasády, oprava schodiště a oprava soklu ve dvoře
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