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Návrh prodeje obecní vymezené bytové jednotky (Mášova 19)
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Důvodová zpráva
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Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Kousalíková Pavlína, Ing. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
trvá
na
usnesení
29.
ZMČ BS
ze
dne
20.6.2018,
č.
usn.
ZMČ/2018/29/35, tedy souhlasí s prodejem obecní vymezené
bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě
Mášova č. p. 736 (č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 1500,
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 736
a spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem p.č.
1500, vše v k.ú. Veveří, stávajícím nájemcům za cenu ve výši
2.014.000,--Kč za podmínky vypořádání pohledávky nájemců
vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne 27.6.2016, vč.
jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou započtení, které
proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky, a za podmínek nabídky prodeje a
ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení
(zaslat stanovisko nájemci).

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
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86. RMČ BS projednala dne 12.10.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/86/15:
trvá
na
usnesení
194.
RMČ
BS
ze
dne
11.6.2018,
č.
usn.
RMČ/2018/194/21, tedy doporučuje ZMČ BS souhlasit s prodejem
obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Mášova č. p. 736 (č.or. 19), postaveném na
pozemku p.č. 1500, spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy č.p. 736 a spoluvlastnického podílu na pozemku
pod bytovým domem
p.č. 1500, vše v k.ú. Veveří, stávajícím
nájemcům za cenu ve výši 2.014.000,--Kč za podmínky vypořádání
pohledávky nájemců vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
27.6.2016, vč. jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou
započtení, které proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky, a za podmínek nabídky prodeje,
doporučuje
ZMČ BS trvat na usnesení 29. ZMČ BS ze dne 20.6.2018, č. usn.
ZMČ/2018/29/35, tedy souhlasit s prodejem obecní vymezené
bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě
Mášova č. p. 736 (č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 1500,
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 736
a spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem p.č.
1500, vše v k.ú. Veveří, stávajícím nájemcům za cenu ve výši
2.014.000,--Kč za podmínky vypořádání pohledávky nájemců
vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne 27.6.2016, vč.
jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou započtení, které
proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky, a za podmínek nabídky prodeje a
ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

Oulehlová

Schwab

Vaníček

omluven

pro

pro

omluven

pro

omluven

pro

pro

omluven

omluven

pro

26.
Majetková
s výsledkem:

komise

RMČ

BS

projednala

dne

23.9.2020

Usnesení 26.2020.10.10.:
trvá
na usnesení 56. MK RMČ BS ze dne 6.6.2018 a
doporučuje
RMČ BS trvat na usnesení 194. RMČ BS ze dne 11.6.2018, č. usn.
RMČ/2018/194/21 (stanovení nabídkové ceny za prodej v částce
2.014.000,-- Kč).
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Hlasování: 4 pro, 0 proti, 5 se zdržel.
Usnesení nebylo přijato.

Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Lidický

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

zdržel se

zdržela se

zdržel se

pro

pro

zdržel se

pro

zdržel se

pro

omluven

nepřítomen

Důvodová zpráva:
obecní – správce OISBD ÚMČ BS
Oprávnění ZMČ BS rozhodovat o převodu vlastnictví bytových
jednotek ve svěřených bytových domech a uzavírat smlouvy o
převodu vlastnictví jednotek vyplývají z obecně závazné
vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
Bytové domy, ve kterých byly vymezeny bytové jednotky dle
zákona
č.
72/1994
Sb.,
kterým
se
upravují
některé
spoluvlastnické vztahy k budovám (zákon o vlastnictví bytů),
příp. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byly
v minulosti zařazeny do Seznamu domů, které budou připravovány
k prodeji dle Pravidel prodeje, a vymezené jednotky byly
převáděny dle těchto nyní již zrušených Pravidel prodeje.
Zastupitelstvo města Brna č. Z7/05 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, schválená
Z5/008. zasedáním ZMB dne 4.9.2007 se změnami schválenými
Z5/015. zasedáním ZMB dne 27. 5. 2008 a Z6/021. zasedáním
dne 22.1.2013, vyjma čl. 13 těchto Pravidel;
 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,
schválené
Z3/033.
zasedáním
ZMB
konaném
od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn.
Majetkový odbor ÚMČ BS obdržel dne 27.11.2015 stanovisko BO
MMB k prodejům vymezených jednotek.
Ze stanoviska vyplývá, že MČ je dle Statutu oprávněna
k převodům bytových jednotek po předchozím schválení záměru
převodu Zastupitelstvem města Brna, a to s ohledem na
skutečnost, že v minulosti schválené záměry byly dle již
zrušených „Pravidel“. Je tedy třeba před prodejem jednotek,
opětovně požádat ZMB o schválení záměru prodeje.
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Cena takto převáděných jednotek bude stanovena jako cena
obvyklá (pozn. ODM ÚMČ BS: dle znaleckého posudku), kterou
ovšem není vhodné navyšovat o náklady spojené s prodejem.
V situaci, kdy bude MČ BS v odůvodněných případech prodávat
bytové jednotky za cenu nižší než je cena obvyklá, musí k tomu
mít předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna. Stejně tak je
třeba předchozího souhlasu ZMB k jinému termínu platby na
prodej bytové jednotky než před podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Brna na Z7/19. zasedání dne 21.6.2016
schválilo MČ Brno-střed záměr prodeje obecních vymezených
bytových jednotek v k.ú. Veveří, Štýřice, Staré Brno, a
v bytových domech Křenová 110/23, Solniční 145/8 a Soukenická
561/8.
Současně s tím ZMB stanovilo, že uvedené vymezené jednotky se
budou prodávat dle Postupu města při prodeji bytového fondu
schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016.
Záměr obce prodat uvedenou
úřední desce od 8.6.2017.

nemovitou

věc

byl

zveřejněn

na

Na základě dotazu ODM ÚMČ BS byla ze strany BO MMB vypracována
metodika „Postup města při prodeji domu s půdní vestavbou,
nástavbou či přístavbou a při prodeji jednotek vybudovaných či
opravených vlastním nákladem nájemce“. Postup byl schválen na
Z7/28. Zasedání ZMB dne 16.5.2017.
Na základě této metodiky se MČ s nájemcem vypořádá formou
započtení pohledávky. Tuto pohledávku má nájemce vůči MČ
z titulu neumořené části nákladů, které vložil do zhodnocení
bytové jednotky. Náklady na zhodnocení byly řádně schváleny.
Započtení pohledávky se provede ke dni podpisu smlouvy o
převodu vlastnictví jednotky.
Vymezená bytová jednotka č.
[osobní údaj odstraněn]
v BD
Mášova 19, včetně příslušných spoluvlastnických podílů o
velikosti 390/8977 na společných částech BD a pozemku pod BD:
Dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Iva Liškutína ze
dne 25.5.2018 je cena obvyklá stanovena na částku 2.014.000,-Kč, tj. 52.992,--Kč/m2.
Byt je hodnocen ve stavu po celkové rekonstrukci. Byt je
umístěn v suterénu domu, horní hrana oken je asi 0,5 m nad
úrovní zahrádky, byt je v dobrém stavebně technickém stavu.
V rámci rekonstrukce na základě Smlouvy o právu provést stavbu
ze dne 20.4.2015 byly provedeny rekonstrukce IS –
elektro,
oprava plynoinstalace, oprava podlah, výměna dveří, vybudování
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etážového topení, drobné zednické a obkladačské práce, oprava
rozvodů ZTI a výměna zařizovacích předmětů.
BD je součástí řadové zástavby, podsklepený, o 6 NP.
Základy domu jsou betonové, svislé konstrukce zděné z cihel,
krytina z pálených tašek. BD byl postaven ve 30. letech
minulého století, v roce 2002 byl zateplen a provedena oprava
střechy.
BD se nachází v bytové zástavbě, přístup k MHD v dosahu,
navazuje na centrum města, v okolí je občanská vybavenost,
dobré možnosti parkování.
Bytová jednotka: dle Prohlášení vlastníka byt 1+1 (39,0 m2) v
1 PP.
Nájemce:

[osobní údaj odstraněn]

Nájemní smlouva (NS) uzavřena dne 27.6.2016 na dobu určitou do
15.11.2027 (přidělení bytu na opravu vlastním nákladem
nájemce). Výše nájemného byla stanovena dohodou na 96,-Kč/m2/měsíc, na dobu od 1.4.2016 do 15.11.2027 stanoveno
nájemné v částce 48,--Kč/m2/měsíc. Snížením nájemného budou
nájemci
hrazeny
uznané
náklady
spojené
s provedenými
stavebními pracemi, které vedly ke změně bytu.
Smlouva o právu provést stavbu/práce (inominátní smlouva) byla
uzavřena dne 20.4.2015 v rozsahu: rekonstrukce IS –
elektro,
oprava plynoinstalace, oprava podlah, výměna dveří, vybudování
etážového topení, drobné zednické a obkladačské práce, oprava
rozvodů ZTI a výměna zařizovacích předmětů, celkem v částce
258.687,--Kč.
29. ZMČ BS dne 20.6.2018 souhlasilo s prodejem obecní vymezené
bytové jednotky za částku 2.014.000,--Kč dle znaleckého
posudku ing. Liškutína.
Nabídku nájemci převzali dne 25.7.2018.
Lhůta pro akceptaci: do 24.1.2019
Nájemci požádali o kopii znaleckého posudku. Po prostudování
znaleckého posudku nájemci upozornili, že odhadce nezohlednil
skutečný stav bytu (vlhkost vzlínající po zdech bytové
jednotky).
Nájemci na základě zpracovaného nacenění uvádí, že částka
nutná k odstranění vlhkosti v bytě se pohybuje ve výši cca 511
tis. Kč.
Dne 14.11.2018 proběhlo v bytové jednotce místní šetření za
účasti zaměstnance ÚMČ BS a technika SNMČ BS. S přítomnou
nájemkyní byly prokonzultovány možnosti a další postup, vč.
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nutnosti kontaktovat správce – tedy OISBD ÚMČ BS, příp.
požádat o bytovou náhradu, a dále možnost zajistit si na
vlastní náklad tzv. oponentní znalecký posudek (tento byl
vyhotoven 2.3.2019 o ceně zjištěné nemovitosti ing. Jaroslavem
Šerým na cenu 1.563.270,- Kč).
MO ODM ÚMČ BS zkonzultoval popisovaný stav se soudním znalcem
Ing. Liškutínem, který uvedl, že při prohlídce bytové jednotky
za účelem jejího ocenění cenou obvyklou nebyla shledána
vlhkost ani pohledově, ani dle zápachu. Nájemce přítomný při
prohlídce na závady neupozornil.
Při místním šetření 14.11.2018 byla vlhkost na zdi jedné
místnosti viditelná do výšky cca 60 cm, a dále dle technika
SNMČ BS se podlaha pokoje v jednom místě propadá.
MO ODM ÚMČ BS zadalo u znalce ing. Liškutína nové ocenění se
zohledněním
výše
uvedených
skutečností.
Znalec
provedl
opětovnou obhlídku bytové jednotky a vyhotovil dodatek ke
znaleckému posudku.
Soudní znalec uzavírá výsledek opakované prohlídky: „Zjištěné
skutečnosti vedou k tomu, že příčinou vlhkosti v posuzovaném
bytě je neodborné provedení podlah.“
Dle stavebně technického stavu bytové jednotky s provlhlou a
na několika místech zničenou podlahou v pokoji a vlhkou
omítkou v ložnici podle stavu k 4.2.2019 soudní znalec
dodatkem č. 1 ke znaleckému posudku ze dne 10.2.2019 snížil
odhad ceny obvyklé na částku 1.950.000,--Kč, tj. 50.000,-Kč/m2.
Znalecké posudky jsou k nahlédnutí na OM ÚMČ BS.
Dne 22.1.2019 jsme obdrželi akceptaci
nesouhlasem s výší kupní ceny a mimo
projednání slevy z kupní ceny.

nabídky s vyjádřeným
jiné s požadavky na

Nájemci se dne 22.1.2019 obrátili na kontrolní výbor ZMČ BS
stížností na postup ve věci dispozic s majetkem a žádost
kontrolu a projednání koupě bytové jednotky č. 736/2.
Kontrolní výbor ZMČ BS stížnost projednal a konstatoval,
cena bytu vychází ze znaleckého posudku, který již byl
základě připomínek nájemníků revidován.

se
o
že
na

Nájemci se rovněž v téže věci obrátili na správce – OISBD ÚMČ
BS. OISBD ÚMČ BS zadal požadavek na posouzení vlhkosti,
z kterého vyplývá že provedenými úpravami dle inominátní
smlouvy nemohlo dojít k zabránění vlhkosti. Opravy bytu
proběhly dílčím způsobem, sanace vlhkého zdiva a hydroizolace
řešeny nebyly (příloha č. 1).
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58. RMČ BS dne 2.3.2020 souhlasila se slevou z nájmu z důvodu
zhoršeného komfortu bydlení v rámci vlhkosti do doby prodeje
bytu, nejdéle na dobu jednoho roku.
V srpnu 2020 jsme obdrželi žádost nájemců (příloha č. 2) ke
snížení kupní ceny o 30% z kupní ceny stanovené dodatkem č. 1
(1.950.000,--Kč) se zdůvodněním:
1. aktuálně špatný stav,
2. sleva z kupní ceny odpovídá nákladům na uvedení bytové
jednotky do stavu způsobilého k užívání.
OISBD ÚMČ BS ke stávajícímu stavu sdělil, že s řešením
vlhkosti bytu se z důvodu prodeje neuvažuje a od kupní ceny
bude odečtena neumořená část původně uznané výše vlastních
nákladů.
Dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu (vč.
případného příslušenství) není evidován.
Dle sdělení SNMČ ze dne 9.9.2020:
Schválené náklady na rekonstrukci:
258.687,--Kč.
K 3.2.2021 bude umořeno:
108.590,--Kč
Zbývá umořit:
150.097,--Kč
Měsíčně umořovaná částka:
1.872,--Kč
Jedná se o poslední bytovou jednotku ve vlastnictví SmB.
Předcházející usnesení:
29. ZMČ BS projednalo dne 20.6.2018:
Usnesení ZMČ/2018/29/35
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Mášova č. p. 736 (č.or. 19),
postaveném na pozemku p.č. 1500, spoluvlastnického podílu na
společných částech budovy č.p. 736 a spoluvlastnického podílu
na pozemku pod bytovým domem p.č. 1500, vše v k.ú. Veveří,
stávajícím nájemcům za cenu ve výši 2.014.000,--Kč za podmínky
vypořádání pohledávky nájemců vyplývající z nájemní smlouvy
uzavřené dne 27.6.2016, vč. jejích případných dodatků, vůči MČ
BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření smlouvy o
převodu vlastnictví jednotky, a 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: 36 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 4 nehlasoval
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Usnesení bylo přijato.
194. RMČ BS projednala dne 11.6.2018:
Usnesení RMČ/2018/194/21:
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Mášova č. p. 736
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 1500, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
736
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
1500, vše v k.ú. Veveří, stávajícím nájemcům za cenu ve výši
2.014.000,--Kč za podmínky vypořádání pohledávky nájemců
vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne 27.6.2016, vč.
jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou započtení, které
proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky, a 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.
56. Majetková komise RMČ BS dne 6.6.2018
Usnesení 56.2018.14.14.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Mášova č. p. 736
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 1500, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
736
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
1500, vše v k.ú. Veveří, stávajícím nájemcům za cenu ve výši
2.014.000,--Kč za podmínky vypořádání pohledávky nájemců
vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne 27.6.2016, vč.
jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou započtení, které
proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky, a za podmínek nabídky prodeje, které tvoří přílohu
č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Související usnesení:
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Kontrolní výbor ZMČ BS dne 28.2.2019:
Stížnost občanů – byt Mášova
Ke KV byla doručena stížnost občanů ohledně postupu MČ v
otázce prodeje bytu na ulici Mášova. Nájemníci dostali nabídku
na odkup bytu, avšak nabídnutá cena jim připadá vysoká
vzhledem k technickému stavu bytu, který trpí nadměrnou
vlhkostí. Nabídková cena bytu byla stanovena znaleckým
posudkem z května 2018 na 2 014 000,-, jedná se o suterénní
byt o rozloze 39 m2. Znalec byl proto v únoru 2019 požádán o
vypracování revizního posudku, který cenu snížil na 1 950
000,-.
Usnesení 19.04.03.:
Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed konstatuje, že cena bytu
vychází ze znaleckého posudku, který již byl na základě
připomínek nájemníků revidován.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel,
Usnesení bylo přijato.
58. RMČ BS dne 2.3.2020:
Usnesení RMČ/2020/58/08
souhlasí
se slevou z čistého nájemného ve výši 50 % z důvodu zhoršeného
komfortu bydlení v rámci vlhkosti v bytovém domě Mášova
736/19, byt č. 2, nájemci
[osobní údaj odstraněn] , do doby
prodeje bytu, nejdéle však na dobu jednoho roku (od 1.3.2020),
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů slevu z nájemného
dle výše uvedeného zajistit a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s
usnesením RMČ Brno-střed.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel,
Usnesení bylo přijato.
Pozn. OM ÚMČ BS:
26. Majetkové komisi RMČ BS byl materiál předložen ve
variantním řešení, přičemž majetková komise RMČ BS se
přiklonila k variantě B (návrh nyní předkládaného usnesení pro
rozhodnutí RMČ BS),jejíž usnesení nebylo přijato:
Varianta A) (úprava nabídkové ceny na částku 1.950.000,--Kč
dle dodatku znaleckého posudku Ing. Liškutína)
revokuje
usnesení 56. MK RMČ BS ze dne 6.6.2018,
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doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 194. RMČ BS ze dne 11.6.2018, č.
usn. RMČ/2018/194/21) a
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Mášova č. p. 736
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 1500, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
736
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
1500, vše v k.ú. Veveří, stávajícím nájemcům za cenu ve výši
1.950.000,--Kč za podmínky vypořádání pohledávky nájemců
vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne 27.6.2016, vč.
jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou započtení, které
proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky.
Varianta C) (požádat SMB o předchozí souhlas se snížením ceny
o 30% z ceny obvyklé dle dodatku znaleckého posudku Ing.
Liškutína)
revokuje
usnesení 56. MK RMČ BS ze dne 6.6.2018,
doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 194. RMČ BS ze dne 11.6.2018, č.
usn. RMČ/2018/194/21,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Mášova č. p. 736
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 1500, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
736
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
1500, vše v k.ú. Veveří, stávajícím nájemcům za cenu ve výši
1.365.000,--Kč za podmínky vypořádání pohledávky nájemců
vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne 27.6.2016, vč.
jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou započtení, které
proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS souhlasit s žádostí o předchozí
souhlas ZMB s převodem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Mášova č. p. 736
(č.or. 19), postaveném na pozemku p.č. 1500, spoluvlastnického
podílu
na
společných
částech
budovy
č.p.
736
a
spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem
p.č.
1500, vše v k.ú. Veveří, stávajícím nájemcům za cenu ve výši
1.365.000,--Kč za podmínky vypořádání pohledávky nájemců
vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne 27.6.2016, vč.
jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou započtení, které
proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky, z důvodu technického stavu bytové jednotky
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