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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

Prodej obecní vymezené jednotky (Křížkovského 19) – prodloužení termínu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha_2_smlouva
priloha_1_zadost

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Kousalíková Pavlína, Ing. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
žádost nájemkyně (příloha č. 1) o prodloužení lhůty k úhradě
kupní ceny za prodej obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Křížkovského č. p. 542
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
542
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
840, vše v k.ú. Staré Brno,
revokuje
usnesení 7.ZMČ BS ze dne 19.6.2019, č. usn. ZMČ/2019/7/11
(stanovení podmínek smlouvy o převodu vlastnictví jednotky),
schvaluje
prodej obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn] v bytovém domě Křížkovského č. p. 542 (č.or. 19),
postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického podílu na
společných částech budovy č.p. 542 a spoluvlastnického podílu
na pozemku pod bytovým domem p.č. 840, vše v k.ú. Staré Brno,
stávající nájemkyni
[osobní údaj odstraněn]
za podmínek
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 2
tohoto usnesení, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
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- úhrada kupní ceny před podpisem 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

vlastnictví

ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky podle tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
46. RMČ BS projednala dne 18.11.2019s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/46/23:
bere na vědomí
žádost nájemkyně (příloha č. 1) o prodloužení lhůty k úhradě
kupní ceny za prodej obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Křížkovského č. p. 542
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
542
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
840, vše v k.ú. Staré Brno,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí žádost nájemkyně (příloha č. 1) o
prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny za prodej obecní
vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Křížkovského č. p. 542 (č.or. 19), postaveném
na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy č.p. 542 a spoluvlastnického podílu na pozemku
pod bytovým domem p.č. 840, vše v k.ú. Staré Brno,
revokuje
usnesení 25. RMČ BS ze dne 27.5.2019, č. usn. RMČ/2019/25/21
(stanovení podmínek smlouvy o převodu vlastnictví jednotky),
doporučuje
ZMČ BS revokovat usnesení 7.ZMČ BS ze dne 19.6.2019, č. usn.
ZMČ/2019/7/11
(stanovení
podmínek
smlouvy
o
převodu
vlastnictví jednotky), a
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Křížkovského č. p. 542
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
542
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
840, vše v k.ú. Staré Brno, stávající nájemkyni [osobní údaj
odstraněn]
za podmínek smlouvy o převodu vlastnictví
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jednotky,
podmínek:

která

je

přílohou

č.

2

tohoto

usnesení,

a

za

- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS předložit materiál na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 11pro, 0 proti, 0 sezdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

Oulehlová

Schwab

Vaníček

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

14. Majetková komise
30.10.2019 s výsledkem:

projednala

RMČ

BS

projednala

dne

Usnesení 14.2019.14.15.:
bere na vědomí
žádost nájemkyně (příloha č. 1) o prodloužení lhůty k úhradě
kupní ceny za prodej obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Křížkovského č. p. 542
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
542
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
840, vše v k.ú. Staré Brno,
doporučuje
RMČ BS vzít na vědomí žádost nájemkyně (příloha č. 1) o
prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny za prodej obecní
vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Křížkovského č. p. 542 (č.or. 19), postaveném
na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy č.p. 542 a spoluvlastnického podílu na pozemku
pod bytovým domem p.č. 840, vše v k.ú. Staré Brno.
revokuje
usnesení 7. MK RMČ BS ze dne 15.5.2019, č. usn. 07.2019.15.15.
(stanovení podmínek smlouvy o převodu vlastnictví jednotky),
doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 25. RMČ BS ze dne 27.5.2019, č. usn.
RMČ/2019/25/21
(stanovení
podmínek
smlouvy
o
převodu
vlastnictví jednotky), a
doporučuje
RMČ BS schválit prodej obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Křížkovského č. p. 542
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
542
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
840, vše v k.ú. Staré Brno, stávající nájemkyni [osobní údaj
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odstraněn]
za podmínek smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu, a za
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS.
Hlasování: 9 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

zdržela se

nepřítomen

pro

pro

pro

obecní – správce OISBD ÚMČ BS
Nájemkyně obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Křížkovského č.p. 542 (č.or. 19),
Brno, podala dne 28.8.2019 žádost na ODM ÚMČ BS o prodloužení
lhůty k úhradě kupní ceny za prodej obecní vymezené jednotky,
o 6 měsíců od původního data z důvodu momentálního nedostatku
finančních prostředků.
Dle
sdělení
SNMČ
BS
dluh
kupujícího
příslušenství k 30.9.2019 není evidován.

na

nájemném

a

Ve vlastnictví SmB jsou 2 jednotky z celkem 20.
Popis případu a průběh projednávání v samosprávných orgánech
MČ BS:
30. ZMČ BS dne 19.9.2018, č. usn. ZMČ/2018/30/10
schválilo
kupní cenu vymezené bytové jednotky za částku 2.300.000,- Kč
(tomuto usnesení předcházelo projednání ve 201. RMČ BS dne
6.8.2018 a 58. MK BS dne 25.7.2018.
Nabídku
na
koupi
obecní
vymezené
jednotky
za
částku
2.300.000,- Kč obdržela nájemkyně dne 29.10.2018.
Akceptace nabídky byla doručena ODM ÚMČ BS dne 25.4.2019.
7. ZMČ BS
dne 19.6.2019
schválilo
smlouvu o převodu
vlastnictví jednotky a podmínky prodeje (tomuto usnesení
předcházelo projednání v 25. RMČ BS dne 27.5.2019 a 7. MK RMČ
BS dne 15.5.2019).
Výzvu k úhradě kupní ceny a předpis pohledávky obdržela
nájemkyně dne 23.7.2019. Termín úhrady kupní ceny byl stanoven
na 19.9.2019.
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28.8.2019 byla doručena žádost nájemkyně o prodloužení lhůty
k úhradě
z důvodu
momentálního
nedostatku
finančních
prostředků.
Vyjádření
k úhradě:

MO

ODM

ÚMČ

BS

k žádosti

o

prodloužení

lhůty

Dle ust. § 1187 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, má nájemce předkupní právo k jednotce. Předkupní
právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do 6 měsíců od její
účinnosti.
Nájemkyně nabídku akceptovala v zákonné 6 měsíční lhůtě.
Nesplnila však podmínky stanovené usnesením 2. ZMČ BS:
 úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
 podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ.
Stanovení nového termínu pro úhradu kupní ceny a podpis
smlouvy není v rozporu ani se zákonem, ani se Statutem města
Brna (ZMB uděluje předchozí souhlas za cenu nižší než obvyklou
či s jinou splatností kupní ceny než před podpisem kupní
smlouvy).
Průběh projednávání v samosprávných orgánech MČ BS:
58. MK RMČ BS projednala dne 25.7.2018:
Usnesení 58.2018.13.13.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Křížkovského č.p. 542
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
542
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
840, vše v k.ú. Staré Brno, stávajícímu nájemci za cenu ve
výši 2.300.000,--Kč za podmínek nabídky prodeje, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Oulehlová

Pelikán

Vaverka

Hráček

Chvátal

Kotěra

Kvapil

Vašek

Zechmeister

Zuziak

Sadílek

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

201. RMČ BS projednala dne 6.8.2018:
Usnesení RMČ/2018/201/31 Návrh prodeje obecní vymezené bytové
jednotky (Křížkovského 19).
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doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Křížkovského č. p. 542
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
542
a
spoluvlastnického podílu na
pozemku pod bytovým domem p.č.
840, vše v k.ú. Staré Brno, stávajícímu
nájemci za cenu ve
výši 2.300.000,--Kč za podmínek nabídky prodeje, které tvoří
přílohu č. 1 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.
Bartík
omluven

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
omluven

30. ZMČ BS projednalo dne 19.9.2018:
Usnesení ZMČ/2018/30/10
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn] v bytovém domě Křížkovského č. p. 542 (č.or. 19),
postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického podílu na
společných částech budovy č.p. 542 a spoluvlastnického podílu
na pozemku pod bytovým domem p.č. 840, vše v k.ú. Staré Brno,
stávajícímu nájemci za cenu ve výši 2.300.000,--Kč 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).
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Usnesení bylo přijato.
7. MK RMČ BS projednala dne 15.5.2019:
Usnesení 07.2019.15.15.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Křížkovského č. p. 542
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
542
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
840, vše v k.ú. Staré Brno, stávající nájemkyni [osobní údaj
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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 před podpisem 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

Kylbergerová

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

omluven

omluven

25. RMČ BS projednala dne 27.5.2019:
Usnesení RMČ/2019/25/21 Návrh prodeje obecní vymezené bytové
jednotky (Křížkovského 19).
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Křížkovského č.p. 542
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
542
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem p.č.
840, vše v k.ú. Staré Brno, stávající nájemkyni [osobní údaj
odstraněn]
za podmínek smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a za
podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS předložit materiál na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

7. ZMČ BS projednalo dne 19.6.2019 :
Usnesení ZMČ/2019/7/11
souhlasí
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s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn] v bytovém domě Křížkovského č. p. 542 (č.or. 19),
postaveném na pozemku p.č. 840, spoluvlastnického podílu na
společných částech budovy č.p. 542 a spoluvlastnického podílu
na pozemku pod bytovým domem p.č. 840, vše v k.ú. Staré Brno,
stávající nájemkyni
[osobní údaj odstraněn]
za podmínek
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení, a za podmínek:
- úhrada závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytové
jednotky před podpisem smlouvy,
- úhrada kupní ceny před podpisem smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS,
ukládá
starostovi MČ BS podepsat smlouvu o převodu vlastnictví
jednotky podle první části tohoto usnesení a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit podpis
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky podle první části
tohoto usnesení.
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 11 bylo přijato.
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