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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 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.11.2019

Dispozice s majetkem - Prodej Lidická 69
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 nemovitých věcí, pozemku p.č. 1161, jehož
součástí je bytový dům č.p. 714 (Lidická 69) a pozemku p.č.
1162, k.ú. Veveří, do seznamu „Bytové a rodinné domy, které
budou připravovány k prodeji“, za předpokladu vymezení
jednotek v domě Prohlášením vlastníka budovy a za podmínky, že
prodej bude realizován bez nebytových prostor v domě a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko RMČ
BS žadateli.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
43. RMČ BS projednala dne 24.10.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/43/03 Dispozice s majetkem /43/19/ - Prodej
Lidická 69
doporučuje
ZMČ BS souhlasit se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č.
1161, jehož součástí je bytový dům č.p. 714 (Lidická 69) a
pozemku p.č. 1162, k.ú. Veveří, do seznamu „Bytové a rodinné
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domy, které budou připravovány k prodeji“, za předpokladu
vymezení jednotek v domě Prohlášením vlastníka budovy a za
podmínky, že prodej bude realizován bez nebytových prostor
v domě a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení
návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
zdržel se

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

13. Majetková
s výsledkem:

Komárek
pro

komise

Kotěra
pro

RMČ

Landa
pro

BS

Mandát
pro

Mencl
pro

projednala

Oulehlová
pro

dne

Schwab
omluven

Vaníček
pro

09.10.2019

Usnesení 13.2019.13.13.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit se zařazením nemovitých věcí, pozemku p.č.
1161, jehož součástí je bytový dům č.p. 714 (Lidická 69) a
pozemku p.č. 1162, k.ú. Veveří, 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, 4 proti, 1 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Kylbergerová

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

pro

pro

proti

pro

proti

pro

proti

zdržel se

proti

pro

8. Komise pro správu bytových
18.07.2019 s výsledkem:

domů

RMČ

BS

projednala

dne

Usnesení KSBD č. 8.7.
projednala
možnost zařazení bytového domu Lidická 69, č. pop. 714,
parc.č. 1161, k.ú. Veveří 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 Lidická 69, č. pop. 714, parc.č. 1161,
k.ú. Veveří 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, 2 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
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Machů

Kotěra

Mises

Bundálek

Kuman

Brym

Dvořák

Horák

Lidický

Lukáš

Knob

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

proti

proti

pro

omluven

omluven

16. Komise
výsledkem:

bytová

RMČ

BS

projednala

dne

05.09.2019

s

Usnesení 16.8.6.
- komise bytová doporučuje RMČ BS souhlasit se zařazením domu
Lidická 69, č. p. 714, p. č. 1161 v k. ú. Veveří 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: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Dvořák

Tichá
Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Freund

Kylbergerová

Brodzáková

Stria

pro

pro

omluven

nepřítomen

pro

omluvena

nepřítomen

nepřítomen

pro

pro

pro

obecní – svěřeno, správce OISBD ÚMČ BS
Nájemníci domu Lidická 69 žádají o prodej domu na ul. Lidická
č.p. 714 (č.or. 69, p.č. 1161 – zastavěná plocha a nádvoří,
objekt k bydlení o vým. 1.525 m2 a p.č. 1162 – zahrada o vým.
1.552 m2, k.ú. Veveří), do vlastnictví nájemníků.
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
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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.
Nájemníci domu Lidická 69
v souvislosti se schváleným
fondu“.

podali žádost o prodej domu
„Postupem při prodeji bytového

Žádost podepsalo 16 nájemníků domu Lidická 69.

Údaje zpracované OISBD ÚMČ BS a SNMČ BS, p.o.:

Přehled informací o domě Lidická 69 k 30.9.2019:
Adresa:

Lidická 69

způsob vytápění

lokální/etážové

% žádajících nájemníků

78,2

/lokální

Pam. ochrana:

ne

rok výstavby

1860

způsob ohřevu TUV
datové kabely sítě elektronických
komunikací
domovní telefony

Tech. výstavby

cihla

VÝTAH

NE

Půdní vestavby

5

Dluhy celkem:

2 239 318,00 Kč

Počet nebyt. prostor *

Nebytové prostory
Celková užitná
4
plocha nebytových
prostor (m2)

ano
ano

162,78

Byty
Počet bytů celkem

16

Dispozice bytu

Počet bytů

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

2

1+kk

0

5

1+1

1

2060,41

2+kk

1

565,47

2+1

9

1494,94

3+0

1

11 959
520,00 Kč

3+1

6

4+0

1

4+1

2

5+1

0

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
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Nájemní smlouva na dobu určitou po dobu umořování
Termín
ukončení
zbývá k umoření k
číslo bytu/nebytu
smlouvy
30.9.2019
doba
19.5
1 765 309,00 Kč
neurčitá
doba
20.5
1 700 791,00 Kč
neurčitá
doba
21.5
1 940 222,00 Kč
neurčitá
doba
22.5
2 137 555,00 Kč
neurčitá
doba
23.5
1 765 970,00 Kč
neurčitá
Byty s nestandardním pronájmem (celoměstský zájem, sociální projekty,
dotace-udržitelnost apod.)
Termín
ukončení
číslo bytu
smlouvy
poznámka
VÝNOSY

Roční výnos z bytů

1 444
451,00 Kč

Roční výnos z
nebytových prostorů

120 042,00
Kč

Roční výnos ostatní
(reklamní plochy,
antény)

0,00 Kč

NÁKLADY
Odhad nákladů na
opravy bytů
k opravě za
11 959 520,00 Kč
jednotkovou cenu
8000,-/m2
Odhad nákladů na
opravy domu dle
9 115 000,00 Kč
pasportizace (bez
oprav bytů)
Náklady na opravy v
posledních 5 letech

0,00 Kč

Odhad nákladů na
běžnou údržbu v
Roční výnos celého domu
4 500 000,00 Kč
následujících 15
letech
Odhad nákladů na
23 467
Odhad výnosu domu v
25 574 520,00 Kč
opravy a údržbu v
395,00 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.)
1 564
493,00 Kč

___
Přehled funkčně spjatých pozemků, informace o počtu smluvních závazků,
výpovědních lhůtách, služebnostech aj.
Součástí je pozemek č.p. 1162, k.ú. Veveří, druh pozemku zahrada, výměra 1
552 m2
* - není uváděn počet pronajímaných pěstebních zahrádek

Projednávání v samosprávných orgánech MČ BS:
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8. Majetková komise RMČ BS dne 05.06.2019:
Usnesení 08.2019.15.15.:
odkládá
a požaduje OISBD ÚMČ BS zajistit informace 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) a vyjádření KSBD
RMČ BS a BYTKO RMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Kylbergerová

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

Předcházející usnesení:
18. ZMČ BS dne 16.10.2013, č. usn. 318.08.:
souhlasí
s přeřazením domu Lidická č.or. 69 a funkčně spjatých
nemovitostí (č.p. 714, p.č. 1162, k.ú. Veveří) ze seznamu domů
nedoporučených do seznamu domů doporučených do prodeje dle
„Pravidel“ za podmínky, že kupující před podpisem kupní
smlouvy
uzavře
s
městskou
částí
Brno-střed
smlouvu
o
postoupení pohledávky městské části – dlužného nájemného a
plateb za služby nájemců bydlících v domě, a to za úplatu ve
výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy a
za předpokladu, že bude zaručena návratnost proinvestovaných
nákladů MČ BS nad rámec dle „Pravidel“ za opravu a údržbu domu
na účet městské části Brno-střed.
Hlasování: 23 pro, 0 proti, 10 zdržel se
Usnesení bylo přijato.
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