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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 15.02.2018
Vážený pane inženýre,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 15.02.2018 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval následující informace:
a) kolik jste v rocích 2017 vyřizovali podnětů dle § 16, odstavce (2) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích,
b) kolik bylo podnětů v roce 2016,
c) v jakém formátu jsou zpracovávány a ukládány materiály pro jednání radních a zastupitelů,
d) zda, pokud materiály nejsou v pdf, je možno vyžádat si je ve formátu pdf
e) kolik dnů před zasedáním zastupitelů vyvěšujete materiály pro ně na internet, a
f) poskytnout informace, obsažené v materiálu č. 5 pro včerejší zasedání zastupitelů,
a to poskytnutím jeho kopie ve formátu pdf.
K Vašim požadavkům pod písm. a) a b) si Vás dovolujeme informovat, že ve spisové službě
nemáme pro podněty dle § 16 odst. 2 zákona o obcích speciální kód věcné skupiny. Tyto podněty
jsou evidovány pod kódem „Různá oznámení a podněty občanů“. V roce 2016 jsme obdrželi
83 podání, která jsou evidována pod tímto kódem. V roce 2017 to bylo 77 podání.
V případě, že budete trvat na selekci doručených podání pouze na podání, která jsou podána občany
naší městské části, kteří dosáhli věku 18 let ve smyslu uvedeného ustanovení zákona o obcích, bude
toto prověřování vyžadovat ruční kontrolu jednotlivých spisů a jejich posouzení, zda splňují
uvedené podmínky. S ohledem na množství doručených podání půjde pravděpodobně o mimořádně
rozsáhlé vyhledávání informací, s nímž jsou spojeny náklady ve smyslu ust. § 17 informačního
zákona.
K Vašemu dotazu na formát zpracování a ukládání materiálů si Vás dovolujeme informovat,
že materiály jsou vytvářeny v programu Konsiliář a následně generovány ve formátu pdf. Materiály
je proto možné požadovat ve formátu pdf.
V souladu s čl. 16 Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-střed je vyvěšena pozvánka
na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed nejpozději 7 dnů před jeho konáním na úřední

-2desce – viz též § 93 zákona o obcích, i na internetových stránkách městské části Brno-střed.
Pozvánky a materiály naleznete pod následujícím odkazem: http://www.brno-stred.cz/zastupitelstvo
Bod jednání č. 5 pro zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konané dne 14.02.2018, Vám
zasíláme v příloze.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

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 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.02.2018

Dispozice s majetkem - Prodej Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Mapa_žádost_KN

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Sukupova Marta, Mgr. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
revokuje
usnesení 13. ZMČ BS ze dne 30.03.2016, č.usn. 313.05.,
nesouhlasí
se zařazením nemovitých věcí domovního celku Křídlovická č.or. 54
(č.p. 355 na p.č. 1405), č.or. 56 (č.p. 357 na p.č. 1404), č.or. 58
(č.p. 359 na p.č.1403), č.or. 60 (č.p. 362 na p.č. 1402), č.or. 62
(č.p. 365 na p.č. 1401), č.or. 64 (č.p. 366 na p.č. 1400), 66 (č.p.
368 na p.č. 1399), vše v k.ú. Staré 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
OISBD ÚMČ BS pokračovat v plánované rekonstrukci domovního celku
Křídlovická 54-66 a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ BS
žadateli.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
174. RMČ BS projednala dne 22.01.2018 s výsledkem:
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Usnesení RMČ/2018/174/19 Dispozice s majetkem - Prodej Křídlovická
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
doporučuje
ZMČ BS revokovat usnesení 13. ZMČ BS ze dne 30.03.2016, č.usn.
313.05.,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit se zařazením nemovitých věcí domovního celku
Křídlovická č.or. 54 (č.p. 355 na p.č. 1405), č.or. 56 (č.p. 357 na
p.č. 1404), č.or. 58 (č.p. 359 na p.č.1403), č.or. 60 (č.p. 362 na
p.č. 1402), č.or. 62 (č.p. 365 na p.č. 1401), č.or. 64 (č.p. 366 na
p.č. 1400), 66 (č.p. 368 na p.č. 1399), vše v k.ú. Staré 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
ZMČ BS uložit OISBD ÚMČ BS pokračovat v plánované rekonstrukci
domovního celku Křídlovická 54-66 a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku zajistit předložení návrhu na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
omluvena

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
omluven

Schwab
pro

Švachula
pro

49. Majetková komise RMČ BS projednala dne 10.01.2018 s výsledkem:
Usnesení 49.2018.05.05.:
doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 63. RMČ BS ze dne 22.02.2016, č.usn.
163.20.,
nedoporučuje
RMČ BS souhlasit se zařazením nemovitých věcí domovního celku
Křídlovická č.or. 54 (č.p. 355 na p.č. 1405), č.or. 56 (č.p. 357 na
p.č. 1404), č.or. 58 (č.p. 359 na p.č.1403), č.or. 60 (č.p. 362 na
p.č. 1402), č.or. 62 (č.p. 365 na p.č. 1401), č.or. 64 (č.p. 366 na
p.č. 1400), 66 (č.p. 368 na p.č. 1399), vše v k.ú. Staré 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
doporučuje
RMČ BS uložit OISBD ÚMČ BS pokračovat v plánované rekonstrukci
domovního celku Křídlovická 54-66.
Hlasování: 6 pro, 2 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Oulehlová
pro

Pelikán
pro

Flamiková
pro
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Hráček
nepřítomen

Kolář
nepřítomen

Kotěra
proti

Kvapil
pro

Vašek
proti

Zechmeister
nepřítomen

Zuziak
pro

Sadílek
pro
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57. Komise pro správu bytových domů RMČ BS projednala dne 14.12.2017
s výsledkem:
Usnesení KSBD č. 57.9.
projednala
možnost zařazení domovního celku Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, parc.č. 1405, parc.č. 1404, parc.č. 1403, parc.č. 1402, parc.č.
1401, parc.č. 1400, parc.č. 1399, vše v k.ú. Staré 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,
trvá
na usnesení ZMČ BS 313.05, ze dne 30.3.2016, kterým nesouhlasilo s
návrhem prodeje domovního celku Křídlovická č.or. 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 355 na p.č.
1405, č.p. 357 na p.č. 1404, č.p. 359 na p.č. 1403, č.p. 362 na p.č.
1402, č.p. 365 na p.č. 1401, č.p. 366 na p.č. 1400, č.p. 368 na p.č.
1399, k.ú. Staré Brno) a uložilo vedoucí majetkového odboru sdělit
stanovisko ZMČ BS žadateli a zahájit urychlené projektové přípravy
rekonstrukce výše zmíněných domů a
nedoporučuje
zařazení domovního celku Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66,
parc.č. 1405, parc.č. 1404,
parc.č. 1403, parc.č. 1402, parc.č.
1401, parc.č. 1400, parc.č. 1399, vše v k.ú. Staré 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, 0 proti,2 zdržel se.
Usnesení nebylo přijato.
Doležel
pro

P.Dvořák
omluven

Šťástka
zdržel se

Pelikán
pro

Říha
omluven

Brym
omluven

Milerski
pro

Toman
zdržel se

Oulehlová
pro

Stankovič M.Dvořák
omluven
pro

66. Komise bytová RMČ BS projednala dne 16.11.2017 s výsledkem:
Usnesení 66.8.4.
- komise bytová nedoporučuje RMČ BS souhlasit se zařazením domovního
celku Křídlovická č. or. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 (č. p. 355 na p.
č. 1405, č. p. 357 na p. č. 1404, č. p. 359 na p. č. 1403, č. p. 362
na p. č. 1402, č. p. 365 na p. č. 1401, č. p. 366 na p. č. 1400, č.
p. 368 na p. č. 1399 v k. ú. Staré 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: 7 pro, 1 proti, 2 zdrželi se.
Usnesení bylo přijato.
Oplatek Machů
pro
pro

Butula
pro

Vaňková
proti

Hráček
Dumbrovská Petrželka
zdržel se pro
pro

Toman
Oulehlová
zdržel se omluvena

Kvapil Dvořák
pro
pro

obecní - svěřeno, správce OISBD ÚMČ BS
pozemky jsou ve vlastnictví společnosti Brněnské komunikace a.s.
Nájemníci domovního celku Křídlovická 54 - 66 opětovně žádají o
odprodej domovního celku na ul. Křídlovická:
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č.or.54 (č.p. 355 na p.č. 1405 - zastavěná plocha
k bydlení o vým. 209 m2),
č.or.56 (č.p. 357 na p.č. 1404 - zastavěná plocha
k bydlení o vým. 212 m2),
č.or.58 (č.p. 359 na p.č. 1403 - zastavěná plocha
k bydlení o vým. 209 m2),
č.or.60 (č.p. 362 na p.č. 1402 - zastavěná plocha
k bydlení o vým. 210 m2),
č.or.62 (č.p. 365 na p.č. 1401 - zastavěná plocha
k bydlení o vým. 208 m2),
č.or.64 (č.p. 366 na p.č. 1400 - zastavěná plocha
k bydlení o vým. 210 m2) a
č.or.66 (č.p. 368 na p.č. 1399 - zastavěná plocha
k bydlení o vým. 211 m2),
vše v k.ú. Staré Brno do vlastnictví nájemníků.

a nádvoří, objekt
a nádvoří, objekt
a nádvoří, objekt
a nádvoří, objekt
a nádvoří, objekt
a nádvoří, objekt
a nádvoří, objekt

Pozn. MO ÚMČ BS:
Majetkové oddělení Odboru dopravy a majetku MČ Brno-střed eviduje
opakované dotazy jednotlivých nájemníků i Spolku nájemníků BD
Křídlovická, týkající se především privatizace, odkupu bytů a
nezahájení rekonstrukce domovního celku.
Na všechny dotazy jednotlivých nájemníků bylo z úrovně MO ODM ÚMČ BS
odpovězeno s vysvětlením náležitostí žádosti v souvislosti s
„Postupem“.
Poslední evidovanou žádostí je žádost o privatizaci domovního celku,
kterou podepsalo celkem 88 nájemníků (ze 169).
Pozemky 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404 a 1405, k.ú. Staré Brno
jsou ve vlastnictví společnosti Brněnské komunikace a.s.
13. ZMČ BS dne 30.03.2016 nesouhlasilo s návrhem prodeje domovního
celku Křídlovická 54-66 a uložilo zahájit urychlené projektové
přípravy rekonstrukce zmíněných domů.
Nájemníci domu Křídlovická 54-66 podali žádost o odprodej domu v
souvislosti se schváleným „Postupem při prodeji bytového fondu“.
Žádost podepsalo 88 nájemníků z domovního celku Křídlovická 54-66.

Historie případu:
9. ZMČ BS dne 29.02.2012, č.usn. 309.01. souhlasilo s přeřazením
domovního celku Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 a funkčně
spjatých nemovitostí (p.č. 1405, 1404, 1403, 1402, 1401, 1400, 1399,
k.ú. Staré Brno) 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.
Domovní celek byl ZMB přeřazen do seznamu domů doporučených do
prodeje s tím, že nabídka prodeje bude nájemcům učiněna po vyřešení
překážky bránící prodeji.
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Touto překážkou je skutečnost, že pozemky jsou ve vlastnictví jiného
subjektu (nyní Brněnské komunikace a.s.).
Majetkový odbor MMB řeší získání pozemků pod BD Křídlovická 54 - 66
do vlastnictví statutárního města Brna, a to směnou (návrh této
směny projednala 139. RMČ BS dne 06.08.2014, č.usn. 239.88. a nemá
námitek k případné - směně pozemků).
Vzhledem k tomu, že tato překážka bránící prodeji nebyla doposud
vyřešena, nabídku na prodej nájemníci nedostali.
Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání konaném dne 14.4.2015:
zrušilo
- Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví
právnických a fyzických osob (dále jen „Pravidla prodeje“),
- Seznamy domů, které budou připravovány k prodeji dle Pravidel
prodeje a Seznamy domů, které si statutární město Brno ponechá
ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let.
24. RMČ BS dne 01.06.2015 souhlasila s provedením oprav BD
Křídlovická 54-66 a uložilo OISBD ÚMČ BS zajistit vyhotovení
projektové dokumentace na výměnu oken a dveří vč. zateplení.
Dne 25.08.2015 byla podána „Petice nájemníků proti provádění oprav
bloku Křídlovická 54-66“, na kterou OPO ÚMČ BS odpovědělo dne
16.09.2015.
Dne 18.01.2016 byla podána žádost Spolku nájemníků BD Křídlovická o
prodej bytového domu Křídlovická 54-66.
57. RMČ BS dne 25.01.2016:
„RMČ BS vzala na vědomí podání Spolku
nájemníků BD Křídlovická ze dne 18.01.2016 a podle obsahu bude
projednáno v samosprávných orgánech.
59. RMČ BS dne 01.02.2016 revokovala usnesení 24. RMČ BS ze dne
01.06.2015 a souhlasila s dalším neudělováním slev z nájmů
nájemníkům bloku bytových domů Křídlovická 54-66 z důvodu špatného
technického stavu bytových domů.
(dle sdělení OISBD ÚMČ BS byly plánované opravy zrušeny)
19. MK RMČ BS dne 03.02.2016 projednala žádost o prodej bytového
domu ze dne 18.01.2016, hlasovala ve dvou variantách (I. souhlasí s
prodejem, II. odkládá do doby vyjádření BYTKO RMČ BS a KSBD RMČ BS)
Usnesení žádné z navrhovaných variant nebylo přijato.
63. RMČ BS dne 22.02.2016 nesouhlasila
Křídlovická č.or. 54, 56, 58, 60, 62,
nemovitých věcí ( č.p. 355 na p.č. 1405,
359 na p.č.1403, č.p. 362 na p.č. 1402,
366 na p.č. 1400, č.p. 368 na p.č. 1399,

s prodejem domovního celku
64, 66 a funkčně spjatých
č.p. 357 na p.č. 1404, č.p.
č.p. 365 na p.č. 1401, č.p.
k.ú. Staré Brno).

Zastupitelstvo města Brna č. Z7/16 dne 15.3.2016:
schválilo
- Postup města při prodeji bytového fondu, který tvoří přílohu č.
35a těchto usnesení
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-

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 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.

13. ZMČ BS dne 30.03.2016 nesouhlasilo s návrhem prodeje domovního
celku Křídlovická 54-66 a uložilo zahájit urychlené projektové
přípravy rekonstrukce zmíněných domů.

Průběh projednávání v samosprávných orgánech MČ BS:
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
pro

Pelikán
pro

Flamiková
pro

Hráček
pro

Kolář
pro

Kotěra
pro

Kvapil
pro

Vašek
omluven

Zechmeister Zuziak
pro
pro

Sadílek
pro

Doplnění OISBD ÚMČ BS:
„Případné rozšíření seznamu bytových a rodinných domů na základě
usnesení ZMB, které budou připravovány k prodeji, lze pouze za
podmínek, že
1) výše nákladů na potřebné opravy domu vyčíslená MČ přesáhne výši
nájemného, kterou lze z pronájmu bytů a nebytových prostor
získat za období 15 let a zároveň
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2) 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.
Domovní celek Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
žádnou z podmínek, které stanovilo ZMB.

nesplňuje

Podmínka 1)
Přehled výše nájemného, kterou lze z pronájmu bytů a nebytových
prostor získat za období 15 let:
Křídlovická 54: 17.058.000,-Kč
Křídlovická 56: 17.504.295,-Kč
Křídlovická 58: 17.508.240,-Kč
Křídlovická 60: 17.211.720,-Kč
Křídlovická 62: 17.509.215,-Kč
Křídlovická 64: 16.437.255,-Kč
Křídlovická 66: 14.905.920,-Kč
Přehled plánovaných rekonstrukcí domovního celku:
- zateplení fasád
- výměna oken
- oprava střech
- oprava zasklení lodžií
- modernizace výtahů
- oprava ZTI
- oprava elektroinstalace
Maximální cena díla, uvedená ve smlouvě o dílo se zhotovitelem
projektové
dokumentace
na
rekonstrukci
domovního
celku
činí
92.575.000,-Kč vč. DPH, což v průměru na jeden dům činí 13.225.000,Kč vč. DPH.
Podmínka 2)
Tato podmínka byla splněna pouze u vchodu č.54 a č.64.
Stanovisko odboru investic a správy bytových domů:
ZMČ BS na 13. zasedání, konaném dne 30.3.2016, usnesením 313.05,
nesouhlasilo s návrhem prodeje domovního celku Křídlovická č.or. 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66 a funkčně spjatých nemovitých věcí (č.p. 355
na p.č. 1405, č.p. 357 na p.č. 1404, č.p. 359 na p.č. 1403, č.p. 362
na p.č. 1402, č.p. 365 na p.č. 1401, č.p. 366 na p.č. 1400, č.p. 368
na p.č. 1399, k.ú. Staré Brno) a uložilo vedoucí majetkového odboru
sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli a zahájit urychlené projektové
přípravy rekonstrukce výše zmíněných domů.
Z úrovně OISBD byly následně dle usnesení ZMČ tyto přípravy započaty
(viz přehled plánovaných rekonstrukcí domovního celku, které jsou
specifikovány v podmínce 1).
Na základě výše uvedeného usnesení ZMČ BS a z důvodu nesplnění
podmínek, které stanovilo ZMB pro prodej domů, nedoporučuje Odbor
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investiční a
souhlasit se
62, 64, 66
připravovány

správy bytových domů Komisi pro správu bytových domů
zařazením domovního celku Křídlovická 54, 56, 58, 60,
do seznamu bytových a rodinných domů, které budou
k prodeji.“

Předcházející usnesení:
13. ZMČ BS dne 30.03.2016, č. usn. 313.05.:
bere na vědomí
žádost nájemců „Prodej bytového domu Křídlovická 54-66 nájemníkům“
ze dne 14.1.2016, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
bere na vědomí
žádost MO ÚMČ BS „Žádost o metodické stanovisko“ k prodeji bytových
domů, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu,
nesouhlasí
s návrhem prodeje domovního celku Křídlovická č.or. 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66 a funkčně spjatých nemovitých věcí ( č.p. 355 na p.č.
1405, č.p. 357 na p.č. 1404, č.p. 359 na p.č.1403, č.p. 362 na p.č.
1402, č.p. 365 na p.č. 1401, č.p. 366 na p.č. 1400, č.p. 368 na p.č.
1399, k.ú. Staré Brno) a
ukládá
vedoucí majetkového odboru sdělit stanovisko ZMČ BS žadateli a
zahájit urychlené projektové přípravy rekonstrukce výše zmíněných
domů.
Hlasování: 24 pro, 4 proti, 7 se zdržel, 7 nehlasoval
Usnesení bylo přijato.
63. RMČ BS dne 22.02.2016, č. usn. 163.20.:
bere na vědomí
žádost nájemců „Prodej bytového domu Křídlovická 54-66 nájemníkům“
ze dne 14.1.2016, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
bere na vědomí
žádost MO ÚMČ BS „Žádost o metodické stanovisko“ k prodeji bytových
domů, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu,
nesouhlasí
s prodejem domovního celku Křídlovická č.or. 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66 a funkčně spjatých nemovitých věcí ( č.p. 355 na p.č. 1405, č.p.
357 na p.č. 1404, č.p. 359 na p.č.1403, č.p. 362 na p.č. 1402, č.p.
365 na p.č. 1401, č.p. 366 na p.č. 1400, č.p. 368 na p.č. 1399, k.ú.
Staré Brno) a
ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit předložení návrhu na dispozici s
majetkem na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Oplatek

Flamiková

Bartík
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Doležel

Dumbrovská

Landa

Schwab

Bořecký

Švachula

Dvořák
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pro

pro

pro

pro

pro

omluvena

pro

pro

pro

pro

zdržel se

19. Majetková komise RMČ BS dne 03.02.2016:
Usnesení 19.2016.06.06.-I.:
bere na vědomí
žádost nájemců „Prodej bytového domu Křídlovická 54-66 nájemníkům“
ze dne 14.1.2016,
doporučuje
RMČ BS vzít na vědomí žádost nájemců „Prodej bytového domu
Křídlovická 54-66 nájemníkům“ ze dne 14.1.2016,
bere na vědomí
žádost MO ÚMČ BS „Žádost o metodické stanovisko“ k prodeji bytových
domů,
doporučuje
RMČ BS vzít na vědomí žádost MO ÚMČ BS „Žádost o metodické
stanovisko“ k prodeji bytových domů,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem domovního celku Křídlovická č.or. 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66 a funkčně spjatých nemovitých věcí ( č.p. 355
na p.č. 1405, č.p. 357 na p.č. 1404, č.p. 359 na p.č.1403, č.p. 362
na p.č. 1402, č.p. 365 na p.č. 1401, č.p. 366 na p.č. 1400, č.p. 368
na p.č. 1399, k.ú. Staré Brno).
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 5 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
Oulehlová
zdržel se

Pelikán
zdržel se

Flamiková
omluvena

Hráček
pro

Kolář
zdržel se

Kotěra
pro

Kvapil
zdržel se

Vašek
pro

Zechmeister Zuziak
omluven
pro

Landa
zdržel se

Usnesení 19.2016.06.07.-I.:
bere na vědomí
žádost nájemců „Prodej bytového domu Křídlovická 54-66 nájemníkům“
ze dne 14.1.2016,
doporučuje
RMČ BS vzít na vědomí žádost nájemců „Prodej bytového domu
Křídlovická 54-66 nájemníkům“ ze dne 14.1.2016,
bere na vědomí
žádost MO ÚMČ BS „Žádost o metodické stanovisko“ k prodeji bytových
domů,
doporučuje
RMČ BS vzít na vědomí žádost MO ÚMČ BS „Žádost o metodické
stanovisko“ k prodeji bytových domů,
odkládá do doby
vyjádření Bytového odboru MMB k „Žádosti o
metodické stanovisko“ k prodeji bytových domů,
odkládá do doby vyjádření BYTKO RMČ BS a KSBD RMČ BS k návrhu
prodeje domovního celku Křídlovická 54-66 nájemcům.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 4 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
Oulehlová
pro

Pelikán
pro

Flamiková
omluvena
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Hráček
zdržel se

Kolář
pro

Kotěra
zdržel se

Kvapil
pro

Vašek
Zechmeister Zuziak
Landa
zdržel se omluven
zdržel se pro
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