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Zpráva na 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 09.12.2020

Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Zahradnická 21) - XX
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha_smlouva

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Kousalíková Pavlína, Ing. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
nacházející se v bytovém domě Zahradnická č. p.
343, č. or. 21, stojícím na pozemku p.č. 1631, dále
spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu
Zahradnická č.p. 343, č. or. 21, dále spoluvlastnického podílu
na pozemku p.č. 1631, oba o velikosti 5681/210865, dále
spoluvlastnického podílu na pozemcích funkčně spjatých p.č.
1632
o
velikosti
5681/210865,
vše
v k.ú.
Staré
Brno,
stávajícím nájemcům manželům panu [osobní údaj 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 snížené o částku odpovídající neumořené
části nákladů vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené
vymezené obecní bytové jednotky ke dni podpisu 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
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převodu

vlastnictví
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vedoucí odboru majetku ÚMČ BS zajistit podpis
převodu vlastnictví jednotky podle tohoto usnesení.

smlouvy

o

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
91. RMČ BS projednala dne 23.11.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/91/28:
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
nacházející se v bytovém domě
Zahradnická č. p. 343, č. or. 21, stojícím na pozemku p.č.
1631, dále spoluvlastnického podílu na společných částech
bytového domu Zahradnická č.p. 343, č. or. 21, dále
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1631, oba o velikosti
5681/210865,
dále
spoluvlastnického
podílu
na
pozemcích
funkčně spjatých p.č. 1632 o velikosti 5681/210865, vše v k.ú.
Staré Brno, stávajícím nájemcům manželům panu
[osobní údaj
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 snížené o částku odpovídající neumořené
části nákladů vynaložených nájemcem na opravu výše uvedené
vymezené obecní bytové jednotky ke dni podpisu smlouvy a
- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na
nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Z časových důvodů nepředloženo Majetkové komisi RMČ BS.
obecní – správce OISBD ÚMČ BS
Oprávnění ZMČ BS rozhodovat o převodu vlastnictví bytových
jednotek ve svěřených bytových domech, uzavírat smlouvy o
převodu vlastnictví jednotek, zástavní smlouvy a smlouvy o
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zřízení služebnosti a reálného břemene vyplývají z obecně
závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
15. ZMČ BS dne 16.9.2020, č. usn. ZMČ/2020/15/18
souhlasilo
s prodejem
obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn] v bytovém domě Zahradnická č. p. 343 (č. or. 21),
postaveném na pozemku p.č. 1631, dále spoluvlastnického podílu
na společných částech bytového domu Zahradnická č.p. 343 (č.
or. 21), a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1631, oba
o velikosti 5681/210865, a spoluvlastnického podílu na
pozemcích funkčně spjatých p.č. 1632 o velikosti 5681/210865,
vše v k.ú. Staré Brno, stávajícímu nájemci.
Součástí přijatého usnesení byla nabídka s podmínkami prodeje.
Akceptace nabídky byla doručena dne 13.10.2020.
Vymezená bytová jednotka č.
Zahradnická 21:

[osobní údaj odstraněn]

v BD

dle
znaleckého
posudku
soudního
znalce
Ing.
Miroslava
Reichstatra ze dne 22.6.2020 je cena obvyklá stanovena na
částku 2.700.000,--Kč, tj. cca 50.000,--Kč/m2.
Bytová jednotka: byt 1+1 (56,81 m2) ve 4.NP.
Byt je hodnocen ve stavu po celkové rekonstrukci.
V rámci rekonstrukce na základě Smlouvy o právu provést stavbu
ze dne 19.12.2014 byly provedeny rekonstrukce inženýrských
sítí
elektro,
oprava
plynoinstalace,
oprava
podlah,
vnitřních dveří, topení, drobné zednické a obkladačské práce v
interiéru, oprava rozvodů ZTI.
BD je zděný, s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími,
bez výtahu. Jižní část budovy je v územním plánu vykreslena
v prostoru záplavového území přilehlého toku řeky Svratky. BD
je údajně užívaný od roku 1909.
V BD Zahradnická 21 je vymezeno Prohlášením vlastníka budovy
28 jednotek, k prodeji zbývají 2 bytové jednotky (včetně
uvedené, tj. [osobní údaj odstraněn] ).
Nájemní smlouva je platná do 2.3.2024.
Dle sdělení SNMČ ze dne 21.10.2020:
Schválené náklady na rekonstrukci:
295.779,--Kč
Náklady umořené k 8.3.2020:
193.278,--Kč
Zbývá umořit:
102.501,--Kč
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Měsíčně umořovaná částka:

2 789,--Kč

Dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu není
evidován.
Předcházející usnesení ZMČ:
15. ZMČ BS projednalo dne 16.9.2020, č. usn. ZMČ/2020/15/18 s
výsledkem:
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn] v bytovém domě Zahradnická č. p. 343 (č. or. 21),
postaveném na pozemku p.č. 1631, dále spoluvlastnického podílu
na společných částech bytového domu Zahradnická č.p. 343 (č.
or. 21), a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1631, oba
o velikosti 5681/210865, a spoluvlastnického podílu na
pozemcích funkčně spjatých p.č. 1632 o velikosti 5681/210865,
vše v k.ú. Staré Brno, stávajícímu nájemci
[osobní údaj
odstraněn] za cenu ve výši 2.700.000,--Kč za podmínek nabídky
prodeje, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení
(zaslat nabídku nájemci).
Hlasování: 34 pro, 0 proti, 6 se zdržel
Usnesní bylo přijato.
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