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Zpráva na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.04.2021

Prodej obecní vymezené bytové jednotky (Solniční 8) – 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]
v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.or. 8,
stojícím
na
pozemku
p.č.
567,
vč.
příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech bytového domu
č.p. 145 a pozemku p.č. 567 o velikosti 1199/24423, vše k.ú.
Město Brno, stávající nájemkyni paní
[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

o

převodu

vlastnictví

ukládá
vedoucí Odboru majetku ÚMČ BS zajistit podpis smlouvy o
převodu vlastnictví jednotky podle tohoto usnesení.
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Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
108. RMČ BS projednala dne 29.3.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/108/51:
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Solniční č.p. 145,
č.or. 8, stojícím na pozemku p.č. 567, vč. příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech bytového domu
č.p. 145 a pozemku p.č. 567 o velikosti 1199/24423, vše k.ú.
Město Brno, stávající nájemkyni paní
[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.
Bořecký

Dumbrovská
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Komárek
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pro

pro

pro

pro
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31. Majetková
výsledkem:

komise

RMČ

BS

projednala

dne

17.3.2021

s

Usnesení 31.2021.24.26.:
doporučuje
RMČ BS souhlasit s prodejem obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj odstraněn]
v bytovém domě Solniční č.p. 145,
č.or. 8, stojícím na pozemku p.č. 567, vč. příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech bytového domu
č.p. 145 a pozemku p.č. 567 o velikosti 1199/24423, vše k.ú.
Město Brno, stávající nájemkyni paní
[osobní údaj odstraněn]
za podmínek smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení, 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
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- podpis smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení předmětného
prodeje ZMČ BS.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 3 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Lidický

Oplatek

Pelikán
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pro

pro

pro

zdržel se

pro

zdržel se

pro

pro

pro

zdržel se

pro

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.
16. ZMČ BS
s prodejem
odstraněn]
obvyklou, a
posudkem).

dne 9.12.2020, č. usn. ZMČ/2020/16/15 souhlasilo
obecní vymezené bytové jednotky č.
[osobní údaj
v bytovém domě Solniční č.p. 145, č.or. 8 za cenu
to ve výši 5.820.000,- Kč (stanovenou revizním

Výpis usnesení ZMČ BS byl zaslán nájemci, který písemně
potvrdil zájem o koupi vymezené bytové jednotky za cenu
5.820.000,- Kč za podmínky vypořádání pohledávky vyplývající
z nájemní smlouvy.
Vymezená bytová jednotka č.
Solniční 8:

[osobní údaj odstraněn]

v BD

Jedná se o půdní vestavbu vybudovanou v roce 2006 vlastním
nákladem nájemce na základě Nájemní smlouvy o výstavbě a
smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.
Bytová jednotka: byt 3+1 (119,9 m2) v 6. NP.
V BD Solniční 8 je vymezeno Prohlášením vlastníka budovy 23
jednotek (19 bytových jednotek a 4 nebytové jednotky),
k prodeji zbývá 5 bytových jednotek (z toho 4 půdní vestavby a
1 bytová jednotka s nájemcem, který neakceptoval nabídku
k prodeji),
a
dále
4
nebytové
prostory
zůstávají
ve
vlastnictví SmB.
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 11.4.2007 na dobu neurčitou.
Na základě dohody nebude nájemce z důvodu výstavby jednotky do
vlastnictví města Brna hradit nájemné po dobu 30 let.
Dle sdělení SNMČ ze dne 2.3.2021:
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Schválené náklady na rekonstrukci:
2.417.580,--Kč
Náklady umořené k 13.7.2021:
1.171.367,--Kč
Zbývá umořit:
1.246.213,--Kč
Měsíčně umořovaná částka:
6.716,--Kč
Dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu není
evidován.
Předcházející usnesení ZMČ:
16. ZMČ BS projednalo dne 9.12.2020 s výsledkem:
č. usn. ZMČ/2020/16/15
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,
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
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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).
Hlasování: 24 pro, 1 proti, 11 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
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