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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 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 11.12.2019

Dispozice s majetkem - Prodej Údolní 21,23
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
se zařazením domovního celku Údolní č.or. 21 (č.p. 503 na p.č.
743/1) a č.or. 23 (č.p. 523 na p.č. 738/1 a pozemku p.č.
738/1), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy,
které budou připravovány k prodeji“, za předpokladu vymezení
jednotek v domě Prohlášením vlastníka budovy a
ukládá
vedoucí odboru
žadateli.

dopravy

a majetku

sdělit

stanovisko

ZMČ

BS

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
45. RMČ BS projednala dne 11.11.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/45/27 Dispozice s majetkem /21/19/ - Prodej
Údolní 21,23
doporučuje
ZMČ BS souhlasit se zařazením domovního celku Údolní č.or. 21
(č.p. 503 na p.č. 743/1) a č.or. 23 (č.p. 523 na p.č. 738/1 a
pozemku p.č. 738/1), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a
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rodinné
domy,
které
budou
připravovány
k prodeji“,
za
předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením vlastníka
budovy a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení
návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Pan starosta nahlásil podjatost u tohoto bodu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

pro

pro

omluvena

pro

pro

pro

pro

nehlasoval

14. Majetková
s výsledkem:

komise

RMČ

BS

projednala

Oulehlov
á
pro

dne

Schwab

Vaníček

omluven

pro

30.10.2019

Usnesení 13.2019.09.10.:
revokuje
usnesení 52. Majetkové komise RMČ BS ze dne 14.03.2018,
doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 184. RMČ BS ze dne 09.04.2018,
č.usn. RMČ/2018/184/19 a
doporučuje
RMČ BS souhlasit se zařazením domovního celku Údolní č.or. 21
(č.p. 503 na p.č. 743/1) a č.or. 23 (č.p. 523 na p.č. 738/1 a
pozemku p.č. 738/1), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a
rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“ schváleného
Zastupitelstvem města Brna na Z7/16. zasedání konaném dne
15.3.2016, za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy.
Hlasování: 6 pro, 1 proti, 3 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč
pro

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Kylbergerová

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

pro

zdržel se

pro

proti

zdržela se

nepřítomen

pro

zdržel se

pro

11. Komise pro správu bytových domů RMČ BS projednala dne
03.10.2019 s výsledkem:
Usnesení KSBD č. 11.8.
projednala
zařazení domovního celku Údolní č.or. 21 (č.p. 503 na p.č.
743/1) a č.or. 23 (č.p. 523 na p.č. 738/1 a pozemek p.č.
738/1), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy,
které
budou
připravovány
k
prodeji“
schváleného
Zastupitelstvem města Brna na Z7/16. zasedání konaném dne
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15.3.2016, za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy a
doporučuje
souhlasit se zařazením domovního celku Údolní č.or. 21 (č.p.
503 na p.č. 743/1) a č.or. 23 (č.p. 523 na p.č. 738/1 a
pozemek p.č. 738/1), k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a
rodinné domy, které budou připravovány k prodeji“ schváleného
Zastupitelstvem města Brna na Z7/16. zasedání konaném dne
15.3.2016, za předpokladu vymezení jednotek v domě Prohlášením
vlastníka budovy.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 4 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Machů

Kotěra

Mises

Bundálek

Kuman

Brym

Dvořák

Horák

Lidický

Lukáš

Knob

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

zdržel se

pro

zdržel se

zdržel se

18. Komise
výsledkem:

bytová

RMČ

BS

projednala

dne

03.10.2019

s

Usnesení 18.7.4.
- komise bytová doporučuje RMČ BS souhlasit se zařazením
domovního celku Údolní č. or. 21 (č. p. 503 na p. č. 743/1) a
č. or. 23 (č. p. 523 na p. č. 738/1 a pozemek p. č. 738/1), k.
ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“ schváleného Zastupitelstvem města Brna
na Z7/16. zasedání konaném dne 15.3.2016, za předpokladu
vymezení jednotek v domě Prohlášením vlastníka budovy.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 3 zdrželi se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Dvořák

Tichá
Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Freund

Kylbergerová

Brodzáková

Stria

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

zdržel se

pro

zdržela se

omluven

obecní – svěřeno, správce OISBD ÚMČ BS
Magistrát města Brna – Bytový odbor žádá o vyjádření
(aktualizaci) ZMČ BS k prodeji domovního celku Údolní 21, 23.
Jedná se o domovní celek na ul. Údolní:
č.or. 21 (č.p. 503, na p.č. 743/1 – zastavěná plocha a
nádvoří, objekt k bydlení o vým. 682 m2, k.ú. Město Brno).
Pozemek p.č. 743/1, k.ú. Město Brno je ve vlastnictví
fyzických osob
a
č.or. 23 (č.p. 523, na p.č. 738/1 – zastavěná plocha a
nádvoří, objekt k bydlení o vým. 695 m2, k.ú. Město Brno).
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Pozemek p.č. 738/1, k.ú.
statutárního města Brna.

Město

Brno

je

ve

vlastnictví

28. ZMČ BS ze dne 02.05.2018, č.usn. ZMČ/2018/28/09:
souhlasilo se zařazením domovního celku Údolní č.or. 21 (č.p.
503 na p.č. 743/1) a č.or. 23 (č.p. 523 na p.č. 738/1), k.ú.
Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“ schváleného Zastupitelstvem města Brna
na Z7/16. zasedání konaném dne 15.3.2016.
Následně MČ BS obdržela dopis Bytového odboru MMB, ve kterém
bylo sděleno, že žádost nájemců domovního celku Údolní 21,23 o
odprodej domu nebude projednána ve volených orgánech města
z důvodu nesplnění první podmínky pro zařazení do Seznamu
domů, které budou připravovány k prodeji
(výše nákladů na potřebné opravy domu vyčíslená MČ přesáhne
výši nájemného, kterou lze z pronájmu bytů a nebytových
prostor získat za období 15 let – schváleno ZMB č. Z7/16 dne
15.3.2016).
S ohledem na usnesení 28. ZMČ BS ze dne 02.05.2018 a na
skutečnost, že pozemek p.č. 743/1, k.ú. Město Brno je ve
vlastnictví fyzických osob a MČ BS hradí roční nájemné, byl
dopis BO MMB předložen samosprávným orgánům MČ BS s požadavkem
na
projednání
prodeje
domovního
celku
Údolní
21,23
v samosprávných orgánech města Brna.
201. RMČ BS dne 06.08.2018, č.usn. RMČ/2018/201/26-1:
bere na vědomí
dopis bytového odboru MMB (čj. MMB/0253632/2018 ze dne
15.06.2018) ve věci prodeje domovního celku Údolní 21,23.
Usnesení bylo přijato.
(Příloha č. 1)
a zároveň
201. RMČ BS dne
trvá
na
projednání
v samosprávných
ukládá
vedoucí odboru
žadateli.
Usnesení nebylo

06.08.2018, č.usn. RMČ/2018/201/26-2:
prodeje
domovního
orgánech města Brna a
dopravy

a majetku

celku

sdělit

Údolní

stanovisko

21,23
RMČ

BS

přijato.

Nyní BO MMB žádá o
celku Údolní 21,23.

aktuální

vyjádření

k prodeji

domovního

BO
MMB
rozporuje
dobu
návratnosti
(výši
výnosu
z nájemného, opravy a nájemné za pronájem pozemků) viz žádost
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BO MMB (dopis ze dne 22.02.2019, čj. BO MMB/0082867/2019),
která je přílohou.
Dále
BO
MMB
upozorňuje
na
sdělení
právního
zástupce
spoluvlastníka pozemku, že v případě prodeje domu hodlá využít
svého předkupního práva.
Z tohoto důvodu žádají nájemci domovního celku
domu do prodeje o jeho prodej po jednotkách.

po

zařazení

Vzhledem k výše uvedenému žádá BO MMB v souladu s požadavkem
Komise majetkové RMB o vyjádření (aktualizaci) městské části
k prodeji domovního celku, se zohledněním projednání návrhu
prodeje po jednotkách z úrovně MČ BS dle žádosti nájemců,
s ohledem na vlastnictví pozemku jinými osobami.

Historie projednávání:
V minulosti bylo v souvislosti s domovním celkem projednáváno:
 dohoda o narovnání - týkala se vypořádání vztahu
k pozemku p.č. 743/1, k.ú. Město Brno ve vlastnictví
fyzických osob –
nebyla uzavřena nájemní smlouva
k pozemku a nebyl hrazen nájem, tzn. bezdůvodné obohacení
a uzavření nájemní smlouvy
(schválila
176.
RMČ
BS
dne
12.02.2018,
č.
usn.
RMČ/2018/176/56, materiál zpracovával a předkládal OPO
ÚMČ BS)


prodej domovního celku – žádost nájemníků o zařazení do
seznamu

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
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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.

34. Majetková komise RMČ BS dne 01.02.2017:
Majetková komise RMČ BS odsouhlasila postup při projednávání
žádostí o „privatizaci“ domů takto:
Majetkové oddělení ODM ÚMČ BS po obdržení nové žádosti o
„privatizaci“ domu, požádá OISBD ÚMČ BS o zajištění informací
dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“, schváleného
ZMB na Z7/16 dne 15.3.2016 a o zajištění vyjádření BYTKO RMČ
BS a KSBD RMČ BS.
Poté bude předloženo MK RMČ BS k projednání.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Oulehlová

Pelikán

Flamiková

Hráček

Kolář

Kotěra

Kvapil

Vašek

Zechmeister

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

Zuziak
pro

Sadílek
pro

71. Komise bytová RMČ BS dne 08.02.2018:
Usnesení 71.8.6.a/
- komise bytová doporučuje RMČ BS souhlasit se zařazením domu
Údolní 21, č. p. 503, p. č. 743/1 v k. ú. Město Brno do
seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány
k prodeji“ schváleného Zastupitelstvem města Brna na Z7/16.
zasedání konaném dne 15.03.2016
Usnesení 71.8.6.b/
- komise bytová doporučuje RMČ BS souhlasit se zařazením domu
Údolní 23, č. p. 523, p. č. 738/1 v k. ú. Město Brno do
seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou připravovány
k prodeji“ schváleného Zastupitelstvem města Brna na Z7/16.
zasedání konaném dne 15.03.2016
Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 4 zdrželi se.
Usnesení nebylo přijato.
Oplatek

Machů

Butula

Vaňková

Hráček

Dumbrovská

Petrželka

Toman

Oulehlová

Kvapil

Dvořák

zdržel se

omluven

omluven

nepřítomna

pro

zdržela se

zdržel se

pro

pro

pro

zdržel se

59. Komise pro správu bytových domů RMČ BS dne 08.02.2018:
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Usnesení KSBD č. 59.6.
projednala
možnost zařazení bytových domů Údolní 21, parc.č. 743/1,
v k.ú. Město Brno a Údolní 23, parc.č. 738/1, v k.ú. Město
Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které budou
připravovány k prodeji“ schváleného Zastupitelstvem města Brna
na Z7/16 zasedání konaném dne 15.3.2016
doporučuje
zařazení bytových domů Údolní 21, parc.č. 743/1, v k.ú. Město
Brno a Údolní 23, parc.č. 738/1, v k.ú. Město Brno, 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, 1 proti, 0 zdržel se.
Usnesení nebylo přijato.
Doležel

P.Dvořák

Šťástka

Pelikán

Říha

Brym

Milerski

Toman

Oulehlová

Stankovič

M.Dvořák

pro

pro

nepřítomen

omluven

nehlasoval

omluven

omluven

pro

pro

pro

proti

52. Majetková komise RMČ BS dne 14.03.2018:
Usnesení 52.2018.07.08.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit se zařazením domovního celku Údolní č.or. 21
(č.p. 503 na p.č. 743/1) a č.or. 23 (č.p. 523 na p.č. 738/1),
k.ú. Město Brno, 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: 6 pro, 0 proti, 3 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Oulehlová

Pelikán

Vaverka

Hráček

Chvátal

Kotěra

Kvapil

Vašek

Zechmeister

Zuziak

Sadílek

pro

pro

zdržel se

pro

omluven

pro

pro

omluven

pro

zdržel se

zdržel se

182. RMČ BS dne 26.03.2018, č.usn. RMČ/2018/182/19:
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit se zařazením domovního celku Údolní č.or.
21 (č.p. 503 na p.č. 743/1) a č.or. 23 (č.p. 523 na p.č.
738/1), k.ú. Město Brno, 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
ukládá
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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.
Bartík
omluven

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
nehlasoval

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

184. RMČ BS dne 09.04.2018, č.usn. RMČ/2018/184/19:
revokuje
usnesení 182. RMČ BS ze dne 26.03.2018, č.usn. RMČ/2018/182/19
a
doporučuje
ZMČ BS souhlasit se zařazením domovního celku Údolní č.or. 21
(č.p. 503 na p.č. 743/1) a č.or. 23 (č.p. 523 na p.č. 738/1),
k.ú. Město Brno, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které
budou připravovány k prodeji“ schváleného Zastupitelstvem
města Brna na Z7/16. zasedání konaném dne 15.3.2016,
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení
návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
nepřítomen

Dumbrovská
zdržela se

Dvořák
pro

Flamiková
zdržela se

Landa
pro

Oplatek
zdržel se

Schwab
omluven

Švachula
pro

28. ZMČ BS dne 02.05.2018, č.usn. ZMČ/2018/28/09:
souhlasí
se zařazením domovního celku Údolní č.or. 21 (č.p. 503 na p.č.
743/1) a č.or. 23 (č.p. 523 na p.č. 738/1), k.ú. Město Brno,
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
ukládá
vedoucí odboru
žadateli.

dopravy

a

majetku

sdělit

stanovisko

ZMČ

BS

Hlasování: 27 pro, 0 proti, 9 zdržel se, 6 nehlasoval
Usnesení bylo přijato.
201. RMČ BS dne 06.08.2018, č.usn. RMČ/2018/201/26-1:
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bere na vědomí
dopis bytového odboru MMB (čj. MMB/0253632/2018 ze dne
15.06.2018)ve věci prodeje domovního celku Údolní 21,23,
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

201. RMČ BS dne 06.08.2018, č.usn. RMČ/2018/201/26-2:
trvá
na
projednání
prodeje
domovního
celku
Údolní
v samosprávných orgánech města Brna a
ukládá
vedoucí odboru
žadateli.

dopravy

a majetku

sdělit

stanovisko

Švachula
omluven

21,23

RMČ

BS

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
pro

Butula
zdržel se

Doležel
zdržel se

Dumbrovská
zdržela se

Dvořák
pro

Flamiková
zdržela se

Landa
pro

Oplatek
zdržel se

Schwab
pro

Švachula
omluven

Doplnění OISBD ÚMČ BS v souvislosti se schválenou dohodou o
narovnání za užívání pozemku (viz usnesení 201. RMČ BS):
(údaje zpracované SNMČ BS, p.o.)
Údolní 21
prostorů
Počet bytů
podnikání
15
RV bytů
celého domu
934.368,- Kč
1.114.620,-Kč

Počet prostorů

Plocha

sloužících podnikání

sloužících

1

34m2

RV prostorů sloužících podnikání

RV

180.252,- Kč

Roční nájemné za pozemky
468.408,-Kč
RV celého domu po odečtu nájemného za pozemky
646.212,-Kč
15 bytů standard, 5x=1+1, 7x=2+1, 1x=2+kk, 2x=3+1, 15 bytů do
100m2, 1 prostor sloužící podnikání.
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Počet nadzemních podlaží
Druh vytápění
domu
5
centrální
ano
cihla/monolit

Výtah

Typ

Výměra parc. č. 743/1 zastavěná plocha a nádvoří je 682 m2.
Přehled realizovaných větších oprav bytového domu Údolní 21
z úrovně MČ Brno-střed:
- 2016 – rekonstrukce plynové kotelny v celkové částce
1.021.669,-Kč vč.DPH
- 2017 – oprava odpadů v celkové částce 70.421,-Kč vč.DPH
V bytovém domě Údolní 21 je dále nutné provést opravu dvorní a
uliční fasády včetně kovových prvků, výměnu oken ve dvorní
části, opravu střechy včetně klempířských prvků a komínů,
opravu ZTI, opravu stávající elektroinstalace v bytech, sanaci
a opravu zpevněných ploch dvora – vjezdu.
Výše nákladů na tuto rekonstrukci by se pohybovala v částce
cca 12.650.000,-Kč + náklady v rámci dohody o narovnání
v částce 6.052.288,-Kč a dále nájemné po dobu 15 let za
pozemky v částce 7.026.120,-Kč. Celkem tedy cca 25.728.408,Kč.
Další náklady na běžnou údržbu a opravy bytů v průběhu 15-ti
let nelze odhadnout bez podrobné pasportizace.
Údolní 23
prostorů
Počet bytů
podnikání
15
RV bytů
celého domu
949.008,- Kč
1.071.668,-Kč

Počet prostorů

Plocha

sloužících podnikání

sloužících

1

30m2

RV prostorů sloužících podnikání

RV

122.660,- Kč

15 bytů standard, 2x=1+0, 5x=1+1, 6x=2+1, 2x=3+1, 15 bytů do
100m2, 1 prostor sloužící podnikání.
Pozn.: roční výnos bytů a NP = předepsané nájemné v roce 2017
za obsazené byty a NP.
Počet nadzemních podlaží
domu
5
cihla/monolit
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Výměra parc. č. 738/1 zastavěná plocha a nádvoří je 695 m2.
Přehled realizovaných větších oprav bytového domu Údolní 23
z úrovně MČ Brno-střed:
- 2010 – oprava společných částí domu + výměna výtahu
v celkové částce 2.948.392,-Kč vč.DPH
V bytovém domě Údolní 23 je nutné provést opravu dvorní a
uliční fasády včetně kovových prvků, výměnu oken ve dvorní
části, opravu střechy včetně klempířských prvků a komínů,
opravu ZTI, opravu stávající elektroinstalace v bytech, sanaci
a opravu zpevněných ploch dvora – vjezdu. Výše nákladů na tuto
rekonstrukci by se pohybovala v částce cca 12.650.000,-Kč.
Další náklady na běžnou údržbu a opravy bytů v průběhu 15-ti
let nelze odhadnout bez podrobné pasportizace.

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

Přehled informací o domě Údolní 21 k 31.7.2019
Adresa:
% žádajících
nájemníků

Údolní 21

způsob vytápění

centrální - PK

0

způsob ohřevu TUV

centrální - PK

Pam. ochrana:

Ano

rok výstavby

1900

datové kabely - sítě
elektronických
komunikací
domovní telefony

Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

ano

Půdní vestavby

0

Dluhy celkem:

122 963,33 Kč

ano
ano

Nebytové prostory
Počet nebyt. prostor

1

Celková užitná
plocha nebytových
prostor (m2)

34

Byty
Počet bytů celkem

15

Dispozice bytu

Počet bytů

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

0

1+kk

0

0

1+1

5

949,6

2+kk

1

0

2+1

7

949,6

3+kk

0

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

7 596 800,00
Kč

3+1

2

Informace k finančním závazkům
Nájemní smlouva na dobu určitou po dobu umořování
Termín
ukončení
zbývá k umoření k
číslo bytu/nebytu
smlouvy
31.7.2019
2
01.11.2022
180 124,00 Kč
5

30.04.2025

139 449,00 Kč

13

31.07.2027

188 646,00 Kč

15
31.03.2025
169 320,00 Kč
Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín
ukončení
číslo bytu
smlouvy
poznámka
0
VÝNOSY za 2018
Roční výnos z bytů

Roční výnos z
nebytových prostorů

NÁKLADY
Odhad nákladů na
opravy bytů k opravě
934 368,00 Kč
7 596 800,00 Kč
za jednotkovou cenu
8000,-/m2
Odhad nákladů na
opravy domu dle
14 171 000,00
180 252,00 Kč
pasportizace (bez
Kč
oprav bytů)

Roční výnos ostatní
(reklamní plochy,
antény)

0,00 Kč

Roční výnos celého
domu

1 114 620,00
Kč

Odhad výnosu domu v
příštích 15 letech

16 719 300,00
Kč

Náklady na opravy v
posledních 5 letech
Odhad nákladů na
běžnou údržbu v
následujících 15
letech
Odhad nákladů na
opravy a údržbu v
příštích 15 letech

2 303 219,00 Kč

3 600 000,00 Kč
25 367 800,00
Kč

Části domu, které jsou společné se sousedním domem (pokud
takové v domě jsou, např. vytápění, přípojky, vstupy do
domu apod.)
Domy Údolní 21 a 23 mají centrální vytápění společnou plynovou kotelnou
umístěnou v BD Údolní 21, společný vjezd na pozemek za domem

Přehled funkčně spjatých pozemků, informace o počtu
smluvních závazků, výpovědních lhůtách, služebnostech aj.
Pozemek p.č. 743/1 v k.ú. Město Brno na němž je postaven dům Údolní 21
je ve vlastnictví jiných osob a vzhledem k vyjádření právního zástupce
spoluvlastníka pozemku, hodlá tento v případě prodeje domu č.p.503
(Údolní 21) uplatnit zákonné předkupní právo. Je uzavřena nájemní
smlouva na pozemek pod domem ze dne 12. 3. 2018, č. j.
MCBS/2018/0041881/PLEJ, nájemné na rok 2019 dle nájemní smlouvy činí
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478 244 Kč.

Přehled informací o domě Údolní 23 k 31.7.2019
Adresa:
% žádajících
nájemníků

Údolní 23

centrální - PK

1900

způsob vytápění
způsob ohřevu
TUV
datové kabely sítě
elektronických
komunikací
domovní telefony

Pam. ochrana:

ano

rok výstavby
Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

ano

Půdní vestavby

0

Dluhy celkem:

17 071,00 Kč

0

centrální - PK
ano
ano

Nebytové prostory
Počet nebyt. prostor

1

Celková užitná
plocha
nebytových
prostor (m2)

30

Byty
Počet bytů celkem

15

Dispozice bytu

Počet bytů

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

0

1+0

2

0

1+1

5

937,31

2+kk

0

0

2+1

6

937,31

3+kk

0

7 498 480,00
Kč

3+1

2

Celková užitná plocha
bytů (m2)
Plocha bytů
opravených vč. nových
bytů (půdní
vestavby/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
číslo bytu/nebytu
smlouvy
k 31.7.2019
5
31.05.2026
158 424,00 Kč
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13
28.02.2023
276 636,00 Kč
Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín
ukončení
číslo bytu
smlouvy
poznámka
0
VÝNOSY za 2018

Roční výnos z bytů

962 557,00 Kč

Roční výnos z
nebytových prostorů

124 794,00 Kč

Roční výnos ostatní
(reklamní plochy,
antény)

0,00 Kč

Roční výnos celého
domu

1 087 351,00
Kč

Odhad výnosu domu v
příštích 15 letech

16 310 265,00
Kč

NÁKLADY
Odhad nákladů na
opravy bytů
k opravě za
7 498
jednotkovou cenu
8000,-/m2
Odhad nákladů na
opravy domu dle
13 921
pasportizace
(bez oprav bytů)
Náklady na
opravy v
1 440
posledních 5
letech
Odhad nákladů na
běžnou údržbu v
3 600
následujících 15
letech
Odhad nákladů na
opravy a údržbu
25 019
v příštích 15
letech

480,00 Kč

100,00 Kč

560,00 Kč

000,00 Kč

580,00 Kč

Části domu, které jsou společné se sousedním domem (pokud
takové v domě jsou, např. vytápění, přípojky, vstupy do
domu apod.)
Domy Údolní 21 a 23 mají centrální vytápění společnou plynovou kotelnou
umístěnou v BD Údolní 21, společný vjezd na pozemek za domem

Přehled funkčně spjatých pozemků, informace o počtu
smluvních závazků, výpovědních lhůtách, služebnostech aj.
ve dvorní části domu jsou postaveny garáže soukromých vlastníků na
pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna p.č. 738/2, 738/3,
738/4 a 738/4, k.ú. Město Brno. Pozemky jsou pronajaty jako pozemky pod
garáží, přístup je zajištěn přes společný vjezd BD Údolní 21/23, bude
třeba v případě prodeje zajistit nájemcům přístup na pozemek.

Průběh projednávání v samosprávných orgánech MČ BS:
6. Majetková komise RMČ BS dne 10.04.2019:
Usnesení 06.2019.07.07.:
odkládá
do doby vyjádření KSBD RMČ BS a BYTKO RMČ BS vč. dostupných
informací o domovním celku (počet bytů, nebytů, plocha NP, RV
Vytvořeno 04.12.2019 11:27:24
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NP, volné byty a NP, související pozemky, provedené opravy a
rekonstrukce… vč. stručného stavebně technického popisu
budov).
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Kylbergerová

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se
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