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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 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.05.2020

Dispozice s majetkem - Prodej Hvězdová 3
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Mapa_žádost_KN

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Sukupová Marta, Mgr. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s
odsvěřením,
popř.
prodejem
nájemcům
či
3.
osobě,
nebo využitím pro sociální účely (např. sdílené bydlení,
Strategický plán sociálního začleňování), pozemku p.č. 116,
jehož součástí je stavba č.p. 289 (Hvězdová 3), k.ú.
Zábrdovice,
trvá
na projednání odsvěření pozemku p.č. 116, jehož součástí je
stavba č.p. 289 (Hvězdová 3), k.ú. Zábrdovice v orgánech
samosprávy statutárního města Brna a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ
BS žadateli.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
57. RMČ BS projednala dne 24.02.2020 s výsledkem:
doporučuje
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ZMČ BS souhlasit s odsvěřením pozemku p.č. 116, jehož součástí
je stavba č.p. 289 (Hvězdová 3), k.ú. Zábrdovice, k využití
pro sociální účely (např. sdílené bydlení, Strategický plán
sociálního začleňování), popř. prodejem nájemcům či v příp adě
jejich nezájmu 3. osobě,
doporučuje
ZMČ BS trvat na projednání odsvěření pozemku p.č. 116, jehož
součástí je stavba č.p. 289 (Hvězdová 3), k.ú. Zábrdovice
v orgánech samosprávy statutárního města Brna a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení
návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

18. Majetková
s výsledkem:

Komárek
pro

komise

Kotěra
pro

RMČ

Landa
pro

BS

Mandát
pro

Mencl
pro

projednala

Oulehlová
pro

dne

Schwab
pro

Vaníček
omluven

12.02.2020

Usnesení 18.2020.07.07.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s odsvěřením, popř. prodejem nájemcům či 3.
osobě, nebo využitím pro
sociální
účely
(např. sdílené
bydlení, Strategický plán sociálního začleňování), pozemku
p.č. 116, jehož součástí je stavba č.p. 289 (Hvězdová 3), k.ú.
Zábrdovice a
doporučuje
RMČ BS trvat na projednání odsvěření pozemku p.č. 116, jehož
součástí je stavba č.p. 289 (Hvězdová 3), k.ú. Zábrdovice
v orgánech samosprávy statutárního města Brna.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Lidický

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

zdržel se

omluven

omluven

pro

omluven

23. Komise
výsledkem:

bytová

RMČ

BS

projednala

dne

12.12.2019

s

Usnesení 23.8.2.
- komise bytová doporučuje RMČ BS souhlasit s odsvěřením,
popř. prodejem nájemcům či 3. osobě, nebo využitím pro
sociální účely (např. sdílené bydlení, Strategický plán
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sociálního začleňování), pozemku p. č. 116, jehož součástí je
stavba č. p. 289 (Hvězdová 3), k. ú. Zábrdovice
- komise bytová doporučuje RMČ BS trvat na projednání
odsvěření pozemku p. č. 116, jehož součástí je stavba č. p.
289 (Hvězdová 3), k.ú. Zábrdovice v orgánech samosprávy
statutárního města Brna
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Dvořák

Tichá
Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Kylbergerová

Brodzáková

Stria

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

16. Komise
výsledkem:

bytová

RMČ

BS

projednala

dne

05.09.2019

s

Usnesení 16.8.7.
- komise bytová doporučuje RMČ BS souhlasit se zařazením domu
Hvězdová 3, č. p. 289, p. č. 116 v k. ú. Zábrdovice do seznamu
„Bytové a rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“
schváleného Zastupitelstvem města Brna na Z7/16. zasedání
konaném dne 15.03.2016
Hlasování: 0 pro, 0 proti, 6 zdrželo se hlasování.
Usnesení nebylo přijato
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Dvořák

Tichá
Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Freund

Kylbergerová

Brodzáková

Stria

zdržel se

zdržela se

omluven

nepřítomen

zdržela se

omluvena

nepřítomen

nepřítomen

zdržela se

zdržela se

zdržel se

1. Komise pro správu bytových
24.01.2019 s výsledkem:

domů

RMČ

BS

projednala

dne

Usnesení KSBD č. 1.9.
projednala
možnost zařazení bytového domu Hvězdová 3, č. pop. 289,
parc.č. 116, k.ú. Zábrdovice 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
doporučuje
zařazení bytového domu Hvězdová 3, č. pop. 289, parc.č. 116,
k.ú. Zábrdovice do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“ schváleného Zastupitelstvem města Brna
na Z7/16. zasedání konaném dne 15.3.2016.
Hlasování: 5 pro, 2 proti, 2 zdržel se.
Usnesení nebylo přijato.
Machů

Kotěra

Mandát
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Bundálek

Kuman

Brym

Dvořák

Horák

Lidický

Lukáš

Knob

3

pro

pro

omluven

pro

pro

omluven

zdržel se

proti

zdržel se

pro

proti

obecní – svěřeno, správce OISBD ÚMČ BS
Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ BS žádá o možnost
zařazení bytového domu na ul. Hvězdová č.p. 289 (č.or. 3, p.č.
116 – zastavěná plocha a nádvoří, objekt k bydlení o vým. 201
m2), z důvodu problematické situace s vlastníkem sousedního
domu, kvůli kterému není možné opravit a zateplit bytový dům.
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.

Aktualizované údaje zpracované OISBD ÚMČ BS a SNMČ BS, p.o.:

Přehled informací o domě Hvězdova 3 k 30.9.2019:
Adresa:
% žádajících
nájemníků
Pam. ochrana:
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Hvězdova 3

způsob vytápění

lokální

x

způsob ohřevu TUV

kombinované

ne

datové kabely sítě
elektronických
komunikací

ano

4

rok výstavby

1900

domovní telefony

ano

Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

ano

Půdní vestavby

0

Dluhy celkem:

0,00 Kč

Počet nebyt.
prostor

Nebytové prostory
Celková užitná
0
plocha nebytových
prostor (m2)

0

Byty
Počet bytů celkem

13

Dispozice bytu

Počet bytů

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

3

1+kk

0

2

1+1

2

877,57

2+kk

0

2+1

10

3+kk

0

3+1

1

Celková užitná
plocha bytů (m2)

Plocha bytů
opravených vč.
nových bytů (půdní
132
vestavby/nástavby)
(m2)
Užitná plocha bytů
745,57
k opravě (m2)
Odhad nákladů na
opravy bytů
k opravě za
5 964 560,00 Kč
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
30.9.2019
byt 7
28.02.2025
159 441,00 Kč
byt 8

30.04.2028

203 940,00 Kč

byt 10

01.07.2026

168 850,00 Kč

byt 14

doba neurčitá

599 610,00 Kč

Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín ukončení
číslo bytu
smlouvy
poznámka
0
VÝNOSY
Roční výnos z bytů
9/2018-9/2019

434 355,00 Kč

Roční výnos z
nebytových prostorů

0,00 Kč
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NÁKLADY
Odhad nákladů na
opravy bytů
k opravě za
5 964 560,00 Kč
jednotkovou cenu
8000,-/m2
Odhad nákladů na
opravy domu dle
7 298 000,00 Kč
pasportizace (bez

5

oprav bytů)
Roční výnos ostatní
(reklamní plochy,
antény)

Náklady na opravy
v posledních 5
3 665 403,00 Kč
letech
Odhad nákladů na
Roční výnos celého
běžnou údržbu v
434 355,00 Kč
2 925 000,00 Kč
domu
následujících 15
letech
Odhad nákladů na
Odhad výnosu domu v
6 515 325,00 Kč opravy a údržbu v 16 187 560,00 Kč
příštích 15 letech
příštích 15 letech
Části domu, které jsou společné se sousedním domem (pokud takové v domě
jsou, např. vytápění, přípojky, vstupy do domu apod.)
0,00 Kč

--Přehled funkčně spjatých pozemků, informace o počtu smluvních závazků,
výpovědních lhůtách, služebnostech aj.
---

Z doplnění aktualizace vyjádření
stavu: (ze dne 19.02.2020)

OISBD

ÚMČ

BS

k technickému

OISBD ÚMČ BS na základě stížnosti na zatékání do bytu
nájemníka pana Adama Šoukala při místním šetření zjistilo, že
se nejedná o zatékání, ale o kondenzaci vzdušné vlhkosti v
místě tepelných mostů. Byt pana Šoukala je ochlazován jak na
dvorní a uliční fasádě, tak i v celé délce štítové zdi.
Vyřešením daného problému by bylo provedení dodatečného
zateplení bytového domu, zejména pak dvorní fasády a štítu.
OISBD ÚMČ BS má připravenou projektovou dokumentaci na opravu
a zateplení fasád, výměnu výplní otvorů a odstranění vlhkosti
ve spodní části celého domu.
Aby mohlo být zateplení a opravy (zateplení zasahuje nad
sousední pozemek) provedeny je nutný souhlas majitele pozemku
přiléhajícího k problematickému štítu. Ten však odmítl souhlas
vydat.
Dále uvedl, že plánuje na svém pozemku záměr výstavby BD.
OISBD ÚMČ BS doporučuje bytový dům Hvězdova 3 odsvěřit a
předat zpět vlastníkovi (SmB) k dalšímu řešení, jelikož není u
tohoto domu výhled na účelnou a hospodárnou správu.
MČ nemá při stávající výši nájemného prostředky na provádění
rozsáhlých rekonstrukcí ve všech svěřených domech a současně
na pokrytí nákladů na základní opravy a údržbu.
Již v minulosti byly z úrovně MČ BS navrhovány a projednávány
k odsvěření domy, jejichž technický stav byl velmi špatný a u
nichž by rekonstrukce a opravy vyžadovaly neúměrně vysoké
náklady, které nemá MČ BS z čeho pokrýt.
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OISBD ÚMČ BS tedy jako řádný hospodář (správce svěřeného
majetku) objektivně vyhodnotil, že po ekonomické stránce není
šance tyto domy opravit z vybraného nájemného.
Odsvěřením domů, které jsou ve velmi špatném technickém stavu
se zlepšuje situace tím, že MČ BS zůstanou domy, o které
bychom se měli být jako správce schopni postarat.
Současně u odsvěřených domů, kde MMB řeší celkové rekonstrukce
je předpoklad, že nám je opět MMB v budoucnu může svěřit, ale
už opravené. Současně u odsvěřených domů má možnost MMB
plánovat využití i pro sociální účely (šance vybudování
startovacích bytů apod.).
OISBD ÚMČ BS do budoucna počítá s tím, že bude doporučovat
další domy k odsvěření, které jsou ve velmi špatném technickém
stavu
v
některých
případech
zkombinované
s
např.
s
majetkoprávními problémy nebo nevyřešeným územním plánem aj.

Projednávání v samosprávných orgánech MČ BS řazeno sestupně:
17. Majetková komise RMČ BS dne 15.01.2020:
Usnesení 17.2020.10.11.:
odkládá
do příštího zasedání.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Lidický

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

omluvena

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

14. Majetková komise RMČ BS dne 30.10.2019:
Usnesení 14.2019.12.13.:
odkládá
do doby aktualizace vyjádření BYTKO RMČ BS.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Kylbergerová

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

12. Majetková komise RMČ BS dne 18.09.2019:
Usnesení 12.2019.17.16.:
odkládá
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do doby aktualizace informací o domě (počet bytů, nebytů,
plocha NP, RV bytů, RV NP, volné byty a NP, související
pozemky, provedené opravy a rekonstrukce……… vč. stručného
stavebně technického popisu budov) dle schváleného „postupu“
MČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Kylbergerová

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

omluvena

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven
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