MĚSTSKÁ ČÁST
BRNO-STŘED
bod jednání číslo
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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

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Správa nemovitostí MČ
BS
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c1_dodatek c1_SNMC
Priloha c2_zneni ZL_an

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Gruberová Veronika, Ing - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Správa
nemovitostí městské části Brno-střed, který tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ BS podpisem dodatku a
ukládá
OPO ÚMČ BS podpis dodatku zajistit.
Důvodová zpráva:
ZMČ BS je v příloze č. 1 materiálu předložen k projednání
dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Správa
nemovitostí městské části Brno-střed (příloha č. 2 materiálu,
(dále jen „dodatek“).
Správa nemovitostí městské části Brno-střed (dále jen „SNMČ
BS“) jako organizační složka byla zřízena ke dni 01.07.2017, a
to usnesením Zastupitelstva městské části Brno-střed na jeho
21. zasedání konaném dne 03.05.2017, v souladu s ust. § 84
odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
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Dne 23.09.2019 byla Radou městské části Brno-střed přijata
směrnice č. 9 o zadávání veřejných zakázek dle zák. č.
134/2016 Sb., která je závazná i pro organizační složky MČ BS.
Ve Zřizovací listině organizační složky Správa nemovitostí
městské části Brno-střed (dále jen „ZL“), která tvoří přílohu
č.
2
tohoto
materiálu,
je
nastaven
limit
k uzavírání
objednávek nebo smluv s hodnotou plnění do 100.000,- Kč bez
DPH za každý jednotlivý případ, dražší jen na základě
předchozího souhlasu RMČ BS, vyjma případů dle písm. a) odst.
2 čl. VII ZL. Z důvodu zesouladnění s výše uvedenou směrnicí
se navrhuje navýšení limitu na 200.000,- Kč.
Za účelem zpřesnění se text Zřizovací listiny doplňuje v čl.
VII. odst. 2 písm. a), b) a d) o slovo „včetně“.
Dále je navrženo zpřesnění ustanovení týkajícího se povinnosti
SNMČ BS podílet se na zabezpečení, aby nedošlo k promlčení
nebo prekluzi práv vyplývajících ze závazků dlužníků, a to
v rozsahu upomínání a vyzývání dlužníků k úhradě a zasílání
předžalobních a předvýpovědních výzev.
Z důvodu zrychlení vyřizování žádostí klientů a snížení
administrativní zátěže Odboru bytového ÚMČ BS je navrženo
doplnění ustanovení, na jejichž základě SNMČ BS připravuje a
předává podklady pro vymáhání pohledávek, provádí účetní odpis
pohledávek, uzavírá dohody o skončení nájmu bytu, uzavírá
nájemní smlouvy, popř. dodatky k nájemním smlouvám, z důvodu
prodloužení nájemního vztahu a přijímá a bere na vědomí
výpovědi nájmu bytu podané nájemcem bytu. Tato ustanovení jsou
navržena s dovětkem „v případech stanovených RMČ BS“. Dle ust.
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích je RMČ BS vyhrazeno
plnit vůči organizačním složkám úkoly zřizovatele, nejsou-li
vyhrazeny zastupitelstvu obce. K využití navržených ustanovení
tak bude třeba ještě rozhodnutí RMČ BS, v němž budou
specifikovány případy, v nichž SNMČ BS shora vyjmenované
činnosti zajistí.
Dodatek č. 1 byl připraven na základě návrhu Mgr. Bc.
Ladislavy Macurové, předsedkyně Finančního výboru ZMČ BS a Bc.
Marie Pešákové, vedoucí SNMČ BS. S dodatkem v tomto znění
vyslovila souhlas SNMČ BS i Odbor bytový ÚMČ BS.
Stanoviska dotčených orgánů:
 10. Komise legislativní a organizační projednala dne
13.11.2019 s výsledkem:
Usnesení č. KLO.10.11
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Komise legislativní a organizační
konaném dne 13. 11. 2019,

na

svém

10.

zasedání,

souhlasí
s dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Správa
nemovitostí městské části Brno-střed, který tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu, z hlediska právního a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit dodatek č. 1 ke Zřizovací
listině organizační složky Správa nemovitostí městské části
Brno-střed, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Dumbrovská

Fischerov
á

Hrabovsk
á

Chládek

Kubějov
á

Lastovec
ká

Prokeš

Sedláko
vá

Springinsf
eld

Machů

Závodský

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítom
na

nepřítom
en

pro

pro

pro

zdržel se

 47. RMČ BS projednala dne 25.11.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/47/35 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
organizační složky Správa nemovitostí MČ BS
RMČ BS na 47. schůzi, konané dne 25.11.2019,
souhlasí
s textem dodatku č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky
Správa nemovitostí městské části Brno-střed, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS schválit dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační
složky
Správa
nemovitostí
městské
části
Brno-střed,
který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo
přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek
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Mencl
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pro

pro

pro

pro

pro
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PŘÍLOHA Č. 1
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

DODATEK Č. 1
ke Zřizovací listině organizační složky
Správa nemovitostí městské části Brno-střed

Zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-střed se sídlem v Brně, Dominikánská 2
(dále jen „zřizovatel“) zřídil na základě usnesení Zastupitelstva městské části Brno-střed
ZMČ/2017/21/15 ze dne 03.05.2017 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),
ve spojení s ust. § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRP“) a v souladu se Statutem města Brna ke dni
01.07.2017 organizační složku
Správa nemovitostí městské části Brno-střed.
Zastupitelstvo městské části Brno-střed v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona o obcích
a § 26 ZoRP na základě usnesení Zastupitelstva městské části Brno-střed ZMČ/xxxx/xx/xx
ze dne xx.xx.xxxx
mění dosavadní zřizovací listinu Správy nemovitosti městské části Brno-střed
s účinností od xx.xx.xxxx takto:
I.
(1) V čl. VII. odst. 2 písm. b), c) a d) se částka „100.000,- Kč bez DPH“ nahrazuje částkou
„200.000,- Kč bez DPH“.
(2) V čl. VII. odst. 2 písm. a), b) a d) se za text „bez DPH“ doplňuje „včetně, a to“.
(3) V čl. VII. odst. 2 písm. g) se na konec ustanovení vkládá text „upomíná a vyzývá
dlužníky k úhradě závazků, z důvodu neplacení nájemného a služeb souvisejících
s užíváním bytu zasílá nájemcům předžalobní a předvýpovědní výzvy,“.
(4) V čl. VII. odst. 2 se za písmeno i) doplňují následující ustanovení:
j) připravuje a předává podklady pro vymáhání pohledávek dle rozhodnutí RMČ BS,
k) provádí účetní odpis pohledávek dle rozhodnutí RMČ BS,
l) uzavírá dohody o skončení nájmu bytu v případech stanovených RMČ BS,
m) uzavírá nájemní smlouvy, popř. dodatky k nájemním smlouvám, z důvodu
prodloužení nájemního vztahu, a to v případech stanovených RMČ BS,
n) přijímá a bere na vědomí výpovědi nájmu bytu podané nájemcem bytu,
a to v případech stanovených RMČ BS.

II.
(1) Na základě shora uvedených změn zní čl. VII. odst. 2 zřizovací listiny nově:
a) provádí opravy, údržbu a technická zhodnocení v hodnotě do 400.000,- Kč bez DPH
včetně, a to za každý jednotlivý případ za podmínky, že se bude jednat o opravu,
údržbu nebo technické zhodnocení bytu z důvodu uvedení bytu do standardu oprav
schváleného RMČ BS,
b) provádí opravy, údržbu a technická zhodnocení v hodnotě do 200.000,- Kč bez DPH
včetně, a to za každý jednotlivý případ, nejedná-li se o případ dle písm. a) tohoto
odstavce,
c) opravy, údržbu a technická zhodnocení v hodnotě nad 200.000,- Kč bez DPH
za každý jednotlivý případ provádí pouze s předchozím souhlasem Odboru
investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-střed vyjma případů
nezbytných úprav za situace, kdy hrozí nebezpečí újmy na životě či zdraví osob
nebo škoda značného rozsahu a vyjma případů dle písm. a) tohoto odstavce,
d) uzavírá objednávky nebo smlouvy s hodnotou plnění do 200.000,- Kč bez DPH
včetně, a to za každý jednotlivý případ, dražší jen na základě předchozího souhlasu
RMČ BS, vyjma případů dle písm. a) tohoto odstavce,
e) uzavírá nájemní smlouvy s dobou nájmu nepřesahující 30 dní, nájemní smlouvy
na dobu delší než 30 dní uzavírá jen na základě předchozího souhlasu RMČ BS,
příjmy z těchto smluv jsou příjmy zřizovatele; obdobné platí pro pachty,
f) uzavírá smlouvy o výpůjčce s dobou výpůjčky nepřesahující 30 dní, smlouvy
o výpůjčce na dobu delší než 30 dní uzavírá jen na základě předchozího souhlasu
RMČ BS,
g) trvale sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a podílí se na zabezpečení,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících,
upomíná a vyzývá dlužníky k úhradě závazků, z důvodu neplacení nájemného
a služeb souvisejících s užíváním bytu zasílá nájemcům předžalobní
a předvýpovědní výzvy,
h) eviduje pohledávky a vyčísluje jejich výši,
i) připravuje a předává podklady pro vzdání se práva vymáhání vzniklých pohledávek
určenému odboru Úřadu městské části Brno-střed, příp. orgánu zřizovatele,
j) připravuje a předává podklady pro vymáhání pohledávek dle rozhodnutí RMČ BS,
k) provádí účetní odpis pohledávek dle rozhodnutí RMČ BS,
l) uzavírá dohody o skončení nájmu bytu v případech stanovených RMČ BS,
m) uzavírá nájemní smlouvy, popř. dodatky k nájemním smlouvám, z důvodu
prodloužení nájemního vztahu, a to v případech stanovených RMČ BS,
n) přijímá a bere na vědomí výpovědi nájmu bytu podané nájemcem bytu,
a to v případech stanovených RMČ BS.
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III.

Doložka schválení
dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Dodatek č. 1 Zřizovací listiny organizační složky Správa nemovitostí městské části Brno-střed
se sídlem v Brně, Dominikánská 2, byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno-střed
dle ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a to na xx. zasedání, konaném dne xx.xx.xxxx, usnesením
ZMČ/xxx/xx/xx.

V Brně dne .........................................

......................................................
Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta městské části Brno-střed
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PŘÍLOHA Č. 2

