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

Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.934 a 935, k.ú. Veveří
(Čápkova 44)
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha_smlouva

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Kousalíková Pavlína, Ing. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 934
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 485 m2) o velikosti
629/7039 a
p.č. 935 (zahrada o výměře 176 m2) o velikosti
629/7039, vše v k.ú. Veveří, vlastníku vymezené bytové
jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Čápkova
44 (č.p. 47), za podmínek kupní smlouvy, která je přílohou č.
1 tohoto materiálu a za podmínek:
úhrada
závazků
vůči
MČ
BS
souvisejících
s užíváním
předmětných pozemků před podpisem smlouvy,
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS a
ukládá
starostovi MČ BS podepsat smlouvu o převodu
jednotky podle první části tohoto usnesení a

vlastnictví

ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS zajistit podpis kupní smlouvy
podle první části tohoto usnesení.
Důvodová zpráva:
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Stanoviska dotčených orgánů:
75. RMČ BS projednala dne 13.7.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/75/46 Prodej spoluvlastnického podílu na
pozemku p.č. 934 a 935, kú. Veveří (Čápkova 44):
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem spoluvlastnického podílu na
pozemcích p.č. 934 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 485
m2) o velikosti 629/7039 a p.č. 935 (zahrada o výměře 176 m2)
o velikosti 629/7039, vše v k.ú. Veveří, vlastníku vymezené
bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě
Čápkova 44 (č.p. 47), za podmínek kupní smlouvy, která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení a za podmínek:
úhrada
závazků
vůči
MČ
BS
souvisejících
s užíváním
předmětných pozemků před podpisem smlouvy,
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení
návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
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Majetková
s výsledkem:
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Usnesení 23.2020.15.15.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem spoluvlastnického podílu na
pozemcích p.č. 934 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 485
m2) o velikosti 629/7039 a p.č. 935 (zahrada o výměře 176 m2)
o velikosti 629/7039, vše v k.ú. Veveří, vlastníku vymezené
bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě
Čápkova 44 (č.p. 47), za podmínek kupní smlouvy, která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení a za podmínek:
úhrada
závazků
vůči
MČ
BS
souvisejících
s užíváním
předmětných pozemků před podpisem smlouvy,
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
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obecní – svěřeno správce OISBD ÚMČ BS
Oprávnění ZMČ BS rozhodovat o převodu pozemku zastavěného
domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, případně podílu na
těchto pozemcích a uzavírat smlouvy o převodu vlastnictví
k podílům na těchto pozemcích vyplývají z obecně závazné
vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
12.ZMČ
BS
dne
6.5.2020,
souhlasilo
s prodejem
spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 934 (zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 485 m2) o velikosti 629/7039 a p.č.
935 (zahrada o výměře 176 m2) o velikosti 629/7039, vše v k.ú.
Veveří, vlastníku vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Čápkova 44 (č.p. 47), za cenu
obvyklou ve výši 480.000,- Kč.
Součástí přijatého usnesení byla nabídka s podmínkami prodeje.
Nabídku na koupi spoluvlastnického podílu na pozemku pod
bytovým domem a pozemku funkčně spjatého obdržel [osobní údaj
odstraněn]
vlastník bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn] v bytovém domě Čápkova 44 (č.p. 47)dne 29.5.2020.
Akceptace nabídky byla doručena dne 2.6.2020.
Předcházející usnesení ZMČ:
12.ZMČ BS projednalo
s výsledkem:

dne

6.5.2020,

č.

usn.

ZMČ/2020/12/14

souhlasí
s prodejem spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 934
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 485 m2) o velikosti
629/7039 a
p.č. 935 (zahrada o výměře 176 m2) o velikosti
629/7039, vše v k.ú. Veveří, vlastníku vymezené bytové
jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Čápkova
44 (č.p. 47), za cenu obvyklou ve výši 480.000,- Kč a za
podmínek nabídky prodeje, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat dle tohoto
usnesení (zaslat nabídku zájemci).
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 2 se zdržel, 2 nehlasoval
Usnesení bylo přijato.
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