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Návrh prodeje obecních vymezených bytových jednotek (Solniční 8) –
půdní vestavby
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha_1
priloha_2

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Kousalíková Pavlína, Ing. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
revokuje
usnesení 29. ZMČ BS ze dne 20.6.2018, č. usn. ZMČ/2018/29/27,
č. usn. ZMČ/2018/29/28, č. usn. ZMČ/2018/29/29, č. usn.
ZMČ/2018/29/30,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Solniční č.p. 145, č. or. 8,
postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno, stávajícímu
nájemci za cenu ve výši 5.820.000,--Kč za podmínky vypořádání
pohledávky nájemce vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
11.4.2007, vč. jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou
započtení, které proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Solniční č.p. 145, č. or. 8,
postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno, stávajícímu
nájemci za cenu ve výši 2.590.000,--Kč za podmínky vypořádání
pohledávky nájemce vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
11.4.2007, vč. jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou
započtení, které proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky,
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souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Solniční č.p. 145, č. or. 8,
postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno, stávajícímu
nájemci za cenu ve výši 5.170.000,--Kč za podmínky vypořádání
pohledávky nájemce vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
18.4.2007, vč. jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou
započtení, které proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky,
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Solniční č.p. 145, č. or. 8,
postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno, stávajícímu
nájemci za cenu ve výši 4.470.000,--Kč za podmínky vypořádání
pohledávky nájemce vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
16.5.2007, vč. jejích případných dodatků, vůči MČ BS, formou
započtení, které proběhne ke dni uzavření smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky a
ukládá
vedoucí odboru majetku ÚMČ BS postupovat podle tohoto usnesení
(zaslat stanovisko nájemcům).

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
86. RMČ BS projednala dne 12.10.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/86/16:
revokuje
usnesení 189. RMČ BS ze dne 7.5.2018,
doporučuje
ZMČ BS revokovat usnesení 29. ZMČ BS ze dne 20.6.2018, č. usn.
ZMČ/2018/29/27,
č.
usn.
ZMČ/2018/29/28,
č.
usn.
ZMČ/2018/29/29, č. usn. ZMČ/2018/29/30,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 5.820.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
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or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 2.590.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 5.170.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 18.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 4.470.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 16.5.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky 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 26.2020.09.09.:
revokuje
usnesení 54. MK RMČ ze dne 24.4.2018,
doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 189. RMČ BS ze dne 07.05.2018, č.
usn. RMČ/2018/189/33, č. usn. RMČ/2018/189/34, č. usn.
RMČ/2018/189/35, č. usn. RMČ/2018/189/36,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 5.820.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
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vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 2.590.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 5.170.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 18.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 4.470.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 16.5.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Lidický

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

nepřítomen

Důvodová zpráva:
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
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.
Obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
(půdní vestavby vybudované nájemci do vlastnictví SmB)se
nachází v BD Solniční 8, Brno.
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29.
ZMČ
BS
dne
20.6.2018,
č.
usn.
ZMČ/2018/29/27,
ZMČ/2018/29/28,
ZMČ/2018/29/29,
ZMČ/2018/29/30
souhlasilo
s prodejem obecních vymezených bytových jednotek č.
[osobní
údaj odstraněn]
v bytovém domě Solniční č.p. 145 (č.or. 8),
postaveném na pozemku p.č. 567, spoluvlastnických podílů na
společných částech budovy č.p. 145, spoluvlastnických podílů
na pozemku pod bytovým domem p.č. 567, vše v k.ú. Město Brno,
stávajícím nájemcům.
Součástí přijatých usnesení byla nabídka prodeje za cenu
obvyklou stanovenou znaleckými posudky vypracovanými znalkyní
Ing. Hanákovou včetně podmínek prodeje.
Lhůta pro přijetí nabídky: 17.12.2018
Nájemci ve lhůtě pro přijetí nabídky doručili akceptaci
nabídky, avšak s uvedením jiné výše kupní ceny stanovené
znaleckými posudky vyhotovenými soudním znalcem Ing. Radkem
Úlehlou.
Výrazný rozdíl v cenách je z důvodu, že Ing. Úlehla ve svých
posudcích stanovil cenu s přihlédnutím, že bytové jednotky
jsou trvale obsazené nájemníky.

Porovnání znaleckých posudků:
b.j. a nájemce

[osobní
odstraněn]
[osobní
odstraněn]
[osobní
odstraněn]
[osobní
odstraněn]

Výměra bytu
dle
Prohlášení
vlastníka
údaj 119,9 m2

Cena
obvyklá
dle
Ing.
Hanákové
nabízená
4.790.000,--Kč

Cena obvyklá
dle Ing.Úlehly
reakce nájemců

údaj 53,5 m2

2.100.000,--Kč

1.050.000,--Kč

údaj 103,3 m2

4.400.000,--Kč

2.200.000,--Kč

údaj 91,7 m2

4.170.000,--Kč

2.090.000,--Kč

2.400.000,--Kč

„Postup města při prodeji bytového fondu“:
Nepřijme-li nájemce nabídku ke koupi jednotky, bude mu MČ
nabídnut k pronájmu jiný byt podle bytové potřeby nájemce a
příslušníků domácnosti, za něž nájemce platí pronajímateli
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úhradu za služby spojené s nájmem bytu, a následně bude volná
jednotka prodána v nabídkovém řízení.
Nepřijme-li nájemce 3 nabídnuté náhradní byty odpovídající
jeho bytovým potřebám, může ZMB rozhodnout o prodeji vymezené
jednotky jiným způsobem, přičemž bude individuálně přistupovat
k sociálně znevýhodněným skupinám, seniorům a handicapovaným
osobám, případně o ponechání bytu ve vlastnictví města
Kupní cena – prodej domu i jednotek se uskuteční za cenu
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, případná odchylka musí
být dle zák. o obcích odůvodněna. Kupní cena bude splatná před
podpisem kupní smlouvy ze strany města Brna.
Při prodeji po jednotkách za cenu nižší než obvyklou či
s jinou splatností kupní ceny než před podpisem kupní smlouvy
je MČ povinna si dle Statutu města Brna vyžádat předchozí
souhlas Zastupitelstva města Brna.
Následně nájemci zaslali své stanovisko k nabídce na koupi
vymezených
bytových
jednotek,
v němž
nájemci
požadují
přehodnocení podmínek koupě, trvají na výši ceny dle posudku
Ing. Úlehly (prodej bytu s nájemníkem) a požadují zpracování
nového odhadu nezávislého odhadce (příloha č. 1).
7.RMČ BS dne 28.1.2019 souhlasila s vyhotovením revizních
znaleckých posudků na cenu obvyklou obecních vymezených
jednotek č.
[osobní údaj odstraněn]
v BD Solniční 8 na
náklady nájemců uvedených bytových jednotek.
Revizní posudky o obvyklé ceně bytových jednotek byly
vypracovány ke dni 24.9.2019 společností STAVEXIS s.r.o.,
stavebně expertizní, znaleckou kanceláří.
Tyto posudky uvádějí jak cenu obvyklou jednotky pro stav:
 bez jakéhokoliv omezení vlastnického práva a vlivu
stávající nájemní smlouvy
 tak cenu obvyklou jednotky při zohlednění vlivu stávající
nájemní smlouvy (viz tabulka)

b.j. a nájemce

Výměra
bytu
dle
Prohlášení
vlastníka
údaj 119,9 m2

Cena
obvyklá Cena obvyklá
bez
s nájemním
omezení(Kč)
vztahem (Kč)

[osobní
odstraněn]
[osobní
odstraněn]
[osobní

5.820.000,-Kč
2.590.000,-Kč
5.170.000,--

údaj 53,5 m2
údaj 103,3 m2
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odstraněn]
[osobní
odstraněn]

údaj 91,7 m2

Kč

Kč

4.470.000,-Kč

2.640.000,-Kč

Všechny znalecké posudky jsou k nahlédnutí na MO ÚMČ BS.
Dne 25.6.2020 za účelem dořešení proběhlo jednání za účasti
zástupců ÚMČ BS a nájemců. Při jednání zazněly možné varianty
a nájemci byli vyzváni k vyjádření.
Dne 31.8.2020 bylo doručeno vyjádření nájemců a to formou
právního posudku ke stanovení ceny obvyklé k oceňování bytů
při prodeji nájemcům, který si nechali nájemci vypracovat
advokátní kanceláří (příloha č. 2).
Vyjádření OPO ÚMČ BS: (ze dne 17.09.2020)
Ke stanovení ceny obvyklé, za kterou lze z úrovně MČ BS
realizovat prodej předmětných bytových jednotek na adrese
Solniční 8 je třeba uvést, že MČ BS je povinna postupovat
v souladu s ust. 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) (dále jen „zákon o obcích“), které stanoví:
„majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu
s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené
působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého
majetku.“
Povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře zákon o
obcích rozvádí v § 39 odst. 2, podle něhož se „při úplatném
převodu majetku sjednává cena zpravidla ve výši, která je
v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou
státem, přičemž odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna“.
Cenu v místě a čase obvyklou nemovitých i movitých věcí (v
tomto případě bytové jednotky či bytových jednotek) lze určit
např. znaleckým posudkem podle zákona č. 151/1997 S., o
oceňování majetku či jinými vhodnými způsoby, které jsou
způsobilé určit jejich relativně objektivní hodnotu.
Obvyklou cenou se dle zákona o oceňování majetku rozumí „cena,
která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě
obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné
služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.“
V případě bytových jednotek, které jsou v souladu s „Postupem
města při prodeji bytového fondu“ nabízeny ke koupi stávajícím
nájemcům, cena obvyklá se stanovuje na základě znaleckého
posudku. Je třeba brát v úvahu, že v době realizace prodeje
bytové jednotky stávajícímu nájemci dojde ke splynutí osoby
nájemce a pronajímatele a tím k zániku nájmu (dle § 1993 odst.
1 zák. č. 89/2014 Sb., občanský zákoník: „splyne-li právo
s povinností v jedné osobě, zaniknou právo i povinnost“).
Nelze tedy připustit hypotézu, že při stanovování ceny obvyklé
v těchto případech by mělo být přihlíženo k obsazenosti bytové
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jednotky
nájemcem,
a
to
zejména
z důvodu,
že
v době
uskutečnění prodeje tento stav zatížení bytové jednotky
nájemní smlouvou již nebude existovat, neboť v okamžiku
realizace prodeje zanikne. Pouze za situace, kdy by bytová
jednotka s trvajícím nájemním vztahem byla prodávána 3. osobě,
tento stav by bylo možné brát v úvahu a při určení ceny
obvyklé jej zohlednit.
Pokud bychom na hypotézu přihlédnutí k obsazenosti bytové
jednotky nájemcem nájemci, tedy při realizace prodeje téže
osobě (nájemci), pro určení ceny obvyklé přistoupili a
současně
dodrželi
ujednání
nájemní
smlouvy
o
zápočtu
investičních vnosů nájemce, tato skutečnost – prodej bytové
jednotky nájemci se zohledněním obsazenosti bytové jednotky
nájemcem – by se v ceně bytové jednotky odrazil dvakrát.
Poprvé by snížil cenu obvyklou a podruhé by byl důvodem pro
další snížení ceny obvyklé, což jistě není smyslem § 39 odst.
2 zákona o obcích a bylo by i v rozporu s § 38 zákona o
obcích.
Při stanovení ceny obvyklé (tak, aby byl naplněn §38 a 39
odst. 2 zákona o obcích) je třeba v případě prodeje
stávajícímu nájemci určit cenu obvyklou, za kterou bude prodej
realizován, tak, že se jedná o bytovou jednotku volnou, neboť
v době realizace prodeje stávajícímu nájemci skutečně půjde o
„volnou“
bytovou
jednotku
nezatíženou
nájemním
vztahem.
Odlišný postup, který navrhují nájemci, shledáváme za postup
v rozporu s povinností péče řádného hospodáře zakotvené v § 38
a 39 odst. 2 zákona o obcích.
Co se týče aktuálnosti ceny obvyklé za situace, kdy existují 3
znalecké posudku zpracované v rozmezí cca 1 a půl roku, které
určovaly cenu obvyklou ke dni ocenění, v souladu s péčí
řádného hospodáře lze doporučit, aby byl prodej uskutečněn za
cenu obvyklou stanovenou v čase zpracování nejaktuálnějšího
znaleckého posudku.
Pokud by MČ BS zamýšlela kupní cenu stanovit např. na základě
prvního znaleckého posudku z roku 2018, jednalo by se o
odchylku od ceny v místě a čase obvyklé a takovouto odchylku
by bylo třeba odůvodnit. V případě, že by odchylka odůvodněna
nebyla, takový prodej by byl stižen sankcí neplatnosti.
S ohledem na povahu MČ BS jakožto organizační jednotky
statutárního města Brna a existencí obecně závazné vyhlášky č.
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, bylo by třeba
požádat též o předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna
s převodem bytové jednotky za cenu nižší než cenu v místě a
čase obvyklou.
V případě, že by Zastupitelstvo města Brna souhlas s prodejem
za cenu nižší než cenu v místě a čase obvyklou vyslovilo,
otázkou zůstává odůvodnění zmiňované odchylky, neboť odchylka
musí být odůvodnitelná, tj. musí být založena na legitimních,
objektivních důvodech a tyto důvody musejí být prokazatelným
způsobem zaznamenány. Je nutné, aby důvody pro sjednání nižší
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ceny byly uvedeny v usnesení ZMČ BS nebo v
materiálech (např. důvodové zprávě k materiálu).

podkladových

Rekapitulace
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.
Cena takto převáděných jednotek bude stanovena jako cena
obvyklá (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 uvedené
úřední desce od 25.7.2016.
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Na základě dotazu ODM ÚMČ BS ze dne 21.10.2016 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 výstavby
nové bytové jednotky. Náklady na zhodnocení byly řádně
schváleny. Započtení pohledávky se provede ke dni podpisu
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky.
Předcházející usnesení:
29. ZMČ BS dne 20.6.2018:
Usnesení ZMČ/2018/29/27:
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Solniční č.p. 145, č. or. 8,
postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno, stávajícímu
nájemci za cenu ve výši 4.790.000,--Kč za podmínky vypořádání
pohledávky nájemce vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
11.4.2007, 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
Usnesení bylo přijato.
Usnesení ZMČ/2018/29/28:
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Solniční č.p. 145, č. or. 8,
postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno, stávajícímu
nájemci za cenu ve výši 2.100.000,--Kč za podmínky vypořádání
pohledávky nájemce vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
11.4.2007, 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).
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Hlasování: 36 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení bylo přijato.
Usnesení ZMČ/2018/29/29:
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Solniční č.p. 145, č. or. 8,
postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno, stávajícímu
nájemci za cenu ve výši 4.400.000,--Kč za podmínky vypořádání
pohledávky nájemce vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
18.4.2007, 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
Usnesení bylo přijato.
Usnesení ZMČ/2018/29/30:
souhlasí
s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
odstraněn]
v bytovém domě Solniční č.p. 145, č. or. 8,
postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno, stávajícímu
nájemci za cenu ve výši 4.170.000,--Kč za podmínky vypořádání
pohledávky nájemce vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
16.5.2007, 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
Usnesení bylo přijato.

189. RMČ BS dne 07.05.2018:
Usnesení RMČ/2018/189/33:
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 4.790.000,--Kč za
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podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Usnesení RMČ/2018/189/34:
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 2.100.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Usnesení RMČ/2018/189/35:
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 4.400.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 18.4.2007, 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Usnesení RMČ/2018/189/36:
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
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[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 4.170.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 16.5.2007, 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
54. Majetková komise RMČ dne 24.4.2018:
Usnesení 54.2018.14.14.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 4.790.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení 54.2018.15.15.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 2.100.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení 54.2018.16.16.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
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or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 4.400.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 18.4.2007, 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení 54.2018.17.17.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 4.170.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 16.5.2007, 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.

Pozn. OM ÚMČ BS:
26.MK RMČ BS byl materiál předložen ve variantním řešení,
přičemž MK RMČ BS odsouhlasila variantu A (návrh nyní
předkládaného usnesení pro rozhodnutí RMČ BS):
Varianta B) (návrh prodeje
posudku s nájemcem):

za

cenu

obvyklou

dle

revizního

revokuje
usnesení 54. MK RMČ ze dne 24.4.2018,
doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 189. RMČ BS ze dne 07.05.2018, č.
usn. RMČ/2018/189/33, č. usn. RMČ/2018/189/34, č. usn.
RMČ/2018/189/35, č. usn. RMČ/2018/189/36,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
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stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 3.610.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 1.600.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 3.070.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 18.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 2.640.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 16.5.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky.
Varianta C) (odbydlení vložených vlastních nákladů do výstavby
bytové jednotky):
revokuje
usnesení 54.MK RMČ ze dne 24.4.2018,
doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 189. RMČ BS ze dne 07.05.2018, č.
usn. RMČ/2018/189/33, č. usn. RMČ/2018/189/34, č. usn.
RMČ/2018/189/35, č. usn. RMČ/2018/189/36,
doporučuje
RMČ BS nesouhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky
č. [osobní údaj odstraněn] v bytovém domě Solniční č.p. 145,
č. or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci a postupovat dle platné nájemní smlouvy,
vč. jejích případných dodatků (neplatit nájemné do doby
umoření pohledávky nájemce).
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Varianta D) (požádat SMB o předchozí souhlas se snížením ceny,
z ceny obvyklé dle revizních posudků bez nájemce na cenu
obvyklou dle původních znaleckých posudků Ing. Hanákové):
trvá
na usnesení 54.MK RMČ ze dne 24.4.2018,
doporučuje
RMČ BS revokovat usnesení 189. RMČ BS ze dne 07.05.2018, č.
usn. RMČ/2018/189/33, č. usn. RMČ/2018/189/34, č. usn.
RMČ/2018/189/35, č. usn. RMČ/2018/189/36,
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 Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 4.790.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, z důvodu časové
prodlevy,
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 Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 2.100.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 11.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, z důvodu časové
prodlevy,
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 Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 4.400.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 18.4.2007, vč. jejích případných dodatků,
vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, z důvodu časové
prodlevy a
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 Solniční č.p. 145, č.
or. 8, postaveném na pozemku p.č. 567, v k.ú. Město Brno,
stávajícímu nájemci
za cenu ve výši 4.170.000,--Kč za
podmínky vypořádání pohledávky nájemce vyplývající z nájemní
smlouvy uzavřené dne 16.5.2007, vč. jejích případných dodatků,
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vůči MČ BS, formou započtení, které proběhne ke dni uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, z důvodu časové
prodlevy.
Varianta D je navrhována z důvodu, že nájemci již od obdržení
nabídek k prodeji dne 25.06.2018 rozporují a diskutují o výši
kupní ceny nemovitých věcí.
Mezitím se cena nemovitých věcí zvýšila v čase - posudek Ing.
Hanáková ze dne 09.02.2018 (nabídka) versus revizní posudek
STAVEXIS s.r.o. ze dne 24.09.2019.
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