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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 11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 05.02.2020

Prohlášení vlastníka budovy Hroznová 39
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha_PVB_Hroznova_39

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Kousalíková Pavlína, Ing. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s vydáním Prohlášení vlastníka budovy Hroznová 39, č.p. 93,
pozemek p.č. 489, jehož je budova součástí, a související
pozemek p.č. 488
vše v k.ú. Pisárky, o vymezení jednotek
podle § 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(viz příloha),
souhlasí
s prodejem obecních vymezených bytových jednotek č.93/1, 93/2,
93/3, 93/4 v bytovém domě Hroznová 39, k.ú. Pisárky, stavba
č.p. 93(objekt bydlení) na pozemku p.č. 489 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 889 m2 vč. příslušných spoluvlastnických
podílů na společných částech domu č.p. 93, pozemku p.č. 489 a
spoluvlastnických podílů na pozemku funkčně spjatém p.č. 488
(zahrada),vše v k.ú. Pisárky, za cenu obvyklou dle „Postupu
města při prodeji bytového fondu“ s tím, že volné jednotky
budou prodány v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne
nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem
splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy za podmínky
povolení vkladu PVB Hroznová 39 do katastru nemovitostí,
souhlasí
se záměrem prodeje obecních vymezených bytových jednotek
č.93/1, 93/2, 93/3, 93/4 v bytovém domě Hroznová 39, k.ú.
Pisárky, stavba č.p. 93(objekt bydlení) na pozemku p.č. 489
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 889 m2 vč. příslušných
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spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. 93,
pozemku p.č. 489 a spoluvlastnických podílů na pozemku funkčně
spjatém p.č. 488 (zahrada) v k.ú. Pisárky, za cenu obvyklou
dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ s tím, že volné
jednotky budou prodány v nabídkovém řízení zájemci, který
nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou,
s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
za podmínky povolení vkladu PVB Hroznová 39 do katastru
nemovitostí,
doporučuje
ZMB schválení záměru prodeje nemovitých věcí dle třetí části
tohoto usnesení,
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS odeslat stanovisko
Magistrátu města Brna,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat Prohlášení vlastníka budovy Hroznová
39, které je přílohou tohoto usnesení, a
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis
Prohlášení vlastníka budovy Hroznová 39, které je přílohou
tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
52. RMČ BS projednala

dne 13.1.2020 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2020/52/09.:
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s vydáním Prohlášení vlastníka budovy
Hroznová 39, č.p. 93, pozemek p.č. 489, jehož je budova
součástí, a související pozemek p.č. 488 vše v k.ú. Pisárky,
o vymezení jednotek podle § 1166 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (viz příloha),
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecních vymezených bytových
jednotek č.93/1, 93/2, 93/3, 93/4 v bytovém domě Hroznová 39,
k.ú. Pisárky, stavba č.p. 93(objekt bydlení) na pozemku p.č.
489 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 889 m2 vč.
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
domu č.p. 93, pozemku p.č. 489 a spoluvlastnických podílů na
pozemku funkčně spjatém p.č. 488 (zahrada),vše v k.ú. Pisárky,
za cenu obvyklou dle „Postupu města při prodeji bytového
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fondu“ s tím, že volné jednotky budou prodány v nabídkovém
řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně
však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před
podpisem kupní smlouvy za podmínky povolení vkladu PVB
Hroznová 39 do katastru nemovitostí,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit se záměrem prodeje obecních vymezených
bytových jednotek č.93/1, 93/2, 93/3, 93/4 v bytovém domě
Hroznová 39, k.ú. Pisárky, stavba č.p. 93(objekt bydlení) na
pozemku p.č. 489 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 889 m2
vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
domu č.p. 93, pozemku p.č. 489 a spoluvlastnických podílů na
pozemku funkčně spjatém p.č. 488 (zahrada) v k.ú. Pisárky, za
cenu obvyklou dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“
s tím, že volné jednotky budou prodány v nabídkovém řízení
zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však
cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem
kupní smlouvy za podmínky povolení vkladu PVB Hroznová 39 do
katastru nemovitostí,
doporučuje
ZMČ BS doporučit ZMB schválení záměru převodu nemovitých věcí
dle třetí části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS předložit materiál na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
omluven

Kotěra
omluven

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

16.Majetková komise RMČ BS projednala dne 18.12.2019
s výsledkem:
Usnesení 16.2019.13.15.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s vydáním Prohlášení vlastníka budovy
Hroznová 39, č.p. 93, pozemek p.č. 489, jehož je budova
součástí, a související pozemek p.č. 488 vše v k.ú. Pisárky,
o vymezení jednotek podle § 1166 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník a
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecních vymezených bytových
jednotek č.93/1, 93/2, 93/3, 93/4 v bytovém domě Hroznová 39,
k.ú. Pisárky, stavba č.p. 93(objekt bydlení) na pozemku p.č.
489 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 889 m2 vč.
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
domu č.p. 93, pozemku p.č. 489 a spoluvlastnických podílů na
pozemku funkčně spjatém p.č. 488 (zahrada),vše v k.ú. Pisárky,
za cenu obvyklou dle „Postupu města při prodeji bytového
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fondu“ s tím, že volné jednotky budou prodány v nabídkovém
řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně
však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před
podpisem kupní smlouvy za podmínky povolení vkladu PVB
Hroznová 39 do katastru nemovitostí a
doporučuje
RMČ BS souhlasit se záměrem prodeje obecních vymezených
bytových jednotek č.93/1, 93/2, 93/3, 93/4 v bytovém domě
Hroznová 39, k.ú. Pisárky, stavba č.p. 93(objekt bydlení) na
pozemku p.č. 489 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 889 m2
vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech
domu č.p. 93, pozemku p.č. 489 a spoluvlastnických podílů na
pozemku funkčně spjatém p.č. 488 (zahrada) v k.ú. Pisárky, za
cenu obvyklou dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“
s tím, že volné jednotky budou prodány v nabídkovém řízení
zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však
cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem
kupní smlouvy za podmínky povolení vkladu PVB Hroznová 39 do
katastru nemovitostí.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč
pro

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Kylbergerová

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

omluven

zdržel se

pro

zdržel se

pro

pro

pro

zdržel se

omluven

obecní – správce OISBD ÚMČ BS
Dům Hroznová 39 byl zařazen do „Seznamu bytových a rodinných
domů, které budou připravovány k prodeji“, schváleného ZMB dne
15.3.2016 současně s „Postupem města při prodeji bytového
fondu“.
Dům Hroznová 39 byl doporučen MČ Brno-střed do prodeje v roce
2015 z důvodu špatného technického stavu.
Zastupitelstvo města Brna č. Z7/34 na svém zasedání dne
12.12.2017 souhlasilo
- s výjimkou z „Postupu města při prodeji bytového fondu“,
schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15.3.2016, při prodeji rodinného
domu Hroznová 39 včetně pozemků;
- s rozdělením práva k pozemku p. č. 489 − zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 93, na vlastnické
právo k jednotkám a s následným prodejem vymezených jednotek
včetně podílu na pozemcích p. č. 489 − zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 889 m² a p. č. 488 – zahrada, o výměře 2.301
m², vše v k.ú. Pisárky, město Brno, městská část Brno-střed, z
úrovně MČ Brno-střed za cenu obvyklou dle „Postupu města při
prodeji bytového fondu“ s tím, že volné jednotky budou prodány
v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní
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cenu, minimálně však cenu obvyklou s termínem splatnosti kupní
ceny před podpisem kupní smlouvy.
Dle čl. 28 odst. 1 písm. i) Statutu SmB městské části „vydávají
za město prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domech v
majetku města Brna svěřených městským částem“.
MČ Brno-střed nechala vyhotovit Prohlášení vlastníka budovy,
ve kterém jsou vymezeny 4 jednotky a to č. 93/1 (byt o
velikosti 3+1 s atelierem a garáží), č.93/2 (byt o velikosti
3+1), č. 93/3 (byt o velikosti 2+1 s garáží) a č. 93/4 (byt o
velikosti 5+1).
Na základě výše uvedených skutečností byla Bytovým odborem MMB
vyzvána
MČ BS k zajištění zpracování prohlášení vlastníka o
vymezení jednotek v domě. Po vkladu vlastnického práva
k jednotkám
do
katastru
nemovitostí
MČ
BS
předloží
Zastupitelstvu města Brna návrh na schválení záměru prodeje
vymezených jednotek a následně MČ BS zajistí jejich ocenění,
nabídky nájemcům a prodej volných jednotek v nabídkovém
řízení.
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