MĚSTSKÁ ČÁST
BRNO-STŘED
bod jednání číslo

20

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

Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Gallašova 4)
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 obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Gallašova č.p. 47 (č.or. 4),
postaveném na pozemku p.č. 559, spoluvlastnického podílu na
společných částech budovy č.p. 47, spoluvlastnického podílu na
pozemku pod bytovým domem
p.č. 559 a na pozemcích funkčně
spjatých p.č. 555 a 560, vše v k.ú. Štýřice, stávajícímu
nájemci
[osobní údaj odstraněn]
za podmínek smlouvy o
převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené
části nákladů vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené
vymezené obecní bytové jednotky ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat smlouvu
jednotky podle tohoto usnesení a

o

převodu

ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS zajistit podpis
převodu vlastnictví jednotky podle tohoto usnesení.
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Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
80. RMČ BS projednala dne 7.9.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/80/36:
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Gallašova č. p. 47
(č.or. 4), postaveném na pozemku p.č. 559, spoluvlastnického
podílu na společných částech budovy č.p. 47, spoluvlastnického
podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č. 559 a na pozemcích
funkčně spjatých p.č. 555 a 560, vše v k.ú. Štýřice,
stávajícímu nájemci
[osobní údaj odstraněn]
za podmínek
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 1
tohoto materiálu, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené
části nákladů vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené
vymezené obecní bytové jednotky ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na
nejbližší zasedání ZMČ BS
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 sezdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

Oulehlová

Schwab

Vaníček

pro

pro

omluvena

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

komise

RMČ

25.
Majetková
s výsledkem:

BS

projednala

dne

26.8.2020

Usnesení 25.2020.18.18.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
47/26 v bytovém domě Gallašova č. p. 47 (č.or. 4), postaveném
na pozemku p.č. 559, spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy č.p. 47, spoluvlastnického podílu na pozemku
pod bytovým domem
p.č. 559 a na pozemcích funkčně spjatých
p.č. 555 a 560, vše v k.ú. Štýřice, stávajícímu nájemci
Lukášovi Kučerovi za podmínek smlouvy o převodu vlastnictví
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jednotky,
podmínek:

která

je

přílohou

č.

1

tohoto

usnesení,

a

za

- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny snížené o částku odpovídající neumořené
části nákladů vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené
vymezené obecní bytové jednotky ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Lidický

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

omluvena

omluven

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

obecní – správce OISBD ÚMČ BS
Oprávnění ZMČ BS rozhodovat o převodu vlastnictví bytových
jednotek ve svěřených bytových domech, uzavírat smlouvy o
převodu vlastnictví jednotek, zástavní smlouvy a smlouvy o
zřízení služebnosti a reálného břemene vyplývají z obecně
závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
29. ZMČ BS dne 20.6.2018, č. usn. ZMČ/2018/29/31
souhlasilo
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 47/26 v bytovém
domě Gallašova č. p. 47 (č.or. 4), postaveném na pozemku p.č.
559, spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
č.p. 47, spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č. 559 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a 560, vše
v k.ú. Štýřice, stávajícímu nájemci.
Součástí přijatého usnesení byla nabídka s podmínkami prodeje.
Nabídku na prodej obecní vymezené jednotky obdržel nájemce dne
9.7.2018.
Dne 10.10.2018 bylo doručeno vyjádření k nabídce ke koupi
bytové jednotky, kde nájemce uvádí, že skutečné náklady na
rekonstrukci bytu byly vyšší než schválené v inominátní
smlouvě a požádal o schválení nákladů ve skutečné výši.
Interním sdělením ze dne 7.11.2018 bylo toto vyjádření nájemce
předáno k dořešení na OISBD.
Akceptace nabídky byla doručena dne 4.1.2019.
71. RMČ BS dne 15.6.2020, č. usn. RMČ/2020/71/09 nesouhlasila
s navýšením uznaných nákladů za provedené stavební úpravy bytu
a uložila OISBD seznámit žadatele s usnesením do 30.7.2020.
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Dle sdělení oddělení vnitřního auditu a kontroly ze dne
20.8.2017:
„ … na kód příjmu 596 (HČ) se předepíše a na MMB se odvede
částka, která zbývá po započtení pohledávek ke dni uzavření
kupní smlouvy, tj. 1.511.000,-- Kč (pohledávka města) mínus
částka, která zbývá umořit (pohledávka nájemce).
Zbývající neumořená částka (pohledávka nájemce vůči MČ BS) se
započte proti části pohledávky města Brna, která se mu
neodvede. Tím si MČ zruší závazek vůči nájemci.“
Dle sdělení SNMČ ze dne 13.8.2020:
Schválené náklady na rekonstrukci:
122.163,--Kč
K 15.12.2020 bude umořeno:
90.327,--Kč
Zbývá umořit:
31.836,--Kč
Měsíčně umořovaná částka:
1.493,--Kč
Kupní cena 1.511.000,--Kč (pohledávka města vůči nájemci)
mínus částka 31.836,--Kč (pohledávka nájemce za městem), na
účet města bude odvedena částka 1.479.164,--Kč, kterou zaplatí
kupující za předpokladu, že k podpisu smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky dojde 15.12.2020.
Dluh kupujícího na nájemném a příslušenství k 31.7.2020: není
evidován
Nájemní smlouva ze dne 30.3.2016 je platná do 23.9.2022.
Ve vlastnictví SmB je v současné době 6 bytových jednotek z
celkem 41.
Dle znaleckého posudku soudní znalkyně Ing. Jany Kuncové je
cena obvyklá stanovena na částku 1.511.000,--Kč, tj. 57.882,-Kč/m2.
Byt je hodnocen ve stavu po celkové rekonstrukci.
V rámci rekonstrukce na základě Smlouvy o právu provést stavbu
ze dne 21.1.2015 ve znění dodatků č. 1 a 2 byly provedeny
rekonstrukce IS –
elektro, oprava plynoinstalace, oprava
podlah, drobné zednické a obkladačské práce, oprava rozvodů
ZTI a výměna zařizovacích předmětů, výměna oken, vybourání
nenosných dělících příček, výměna dveří.
BD je samostatně stojící budova s jedním podzemním a se třemi
nadzemními podlažími. Základy domu jsou betonové pasy, nosná
konstrukce zděná, střecha sedlová. Dům byl postaven ve 30.
letech minulého století, v roce 2018 byla provedena oprava
střechy. Celkově je dům v zanedbaném stavu.
Předcházející usnesení ZMČ:
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29. ZMČ BS projednalo dne 20.6.2018, č. usn. ZMČ/2018/29/31 s
výsledkem:
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č. 47/26 v bytovém
domě Gallašova č.p. 47 (č.or. 4), postaveném na pozemku p.č.
559, spoluvlastnického podílu naspolečných částech budovy č.p.
47, spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem p.č.
559 a na pozemcích funkčně spjatých p.č. 555 a 560, vše v k.ú.
Štýřice, stávajícímu nájemci za cenu ve výši 1.511.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 21.1.2015, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, a za podmínek nabídky
prodeje, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS postupovat podle
tohoto usnesení (zaslat nabídku nájemci).
O bodech 23 – 36 bylo hlasováno současně.
Hlasování: 36 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení k bodům 23 – 36 byla přijata.
71. RMČ BS projednala dne 15.6.2020, č. usn.
RMČ/2020/71/09 s výsledkem:
nesouhlasí
s navýšením uznaných nákladů za provedené stavební úpravy bytu
č. [osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Gallašova 4, Brno,
s ohledem na čl. III, odst.18/ smlouvy o právu provést
stavbu/práce a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s
usnesením RMČ Brno-střed. Termín: 30.07.2020
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato.
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