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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 09.06.2021

Žádost o prominutí dluhu - Cejl 27, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Vyjádření dluhového poradce

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Šumberová Radka, DiS - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
prominutí dluhu - poplatků z prodlení ve výši 75% z celkové
částky 162.538 Kč (dle pravomocného platebního rozkazu
Městského
soudu
v Brně
č.j.
247
C
121/2010-21),
tzn.
121.903,50 Kč, k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Cejl 27,
Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ) za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve
výši 25%, tzn. 40.634,50 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení
schváleno a za podmínky úhrady dluhu na nákladech nalézacího
řízení ve výši 680 Kč (dle pravomocného platebního rozkazu
Městského soudu v Brně č.j. 247 C 121/2010-21) nejpozději ke
dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši 40.634,50
Kč a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:

Vytvořeno 02.06.2021 10:34:27
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 25. Finanční
výsledkem:

výbor

ZMČ

BS

projednal

dne

27.05.2021

s

usnesení č. FV.25.21.09.02, ze dne 27. 5. 2021
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
prominutí dluhu - poplatků z prodlení ve výši 90% z celkové
částky 162.538 Kč (dle pravomocného platebního rozkazu
Městského soudu v Brně č.j. 247 C 121/2010-21), k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Cejl 27, Brno, žadatelka:
[osobní
údaj odstraněn]
[osobní údaj odstraněn]
za podmínky, že
zbývající poplatky z prodlení ve výši 10% budou uhrazeny do 6
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z
prodlení schváleno a za podmínky úhrady dluhu na nákladech
nalézacího řízení ve výši 680 Kč (dle pravomocného platebního
rozkazu Městského soudu v Brně č.j. 247 C 121/2010-21)
nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Kotas

Machů

Mises

Oplatek

Pro

Omluven

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Nepřítomen

Nepřítomen

Omluven

Pro

 117. RMČ BS projednala dne 24.05.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/117/19 Žádost o prominutí dluhu - Cejl 27,
Brno
RMČ BS na 117. schůzi, konané dne 24.05.2021,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí dluhu - poplatků z prodlení ve výši
75% z celkové částky 162.538 Kč (dle pravomocného platebního
rozkazu Městského soudu v Brně č.j. 247 C 121/2010-21), tzn.
121.903,50 Kč, k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Cejl 27,
Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj
odstraněn] ) za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve
výši 25%, tzn. 40.634,50 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení
schváleno a za podmínky úhrady dluhu na nákladech nalézacího
řízení ve výši 680 Kč (dle pravomocného platebního rozkazu
Městského soudu v Brně č.j. 247 C 121/2010-21) nejpozději ke
dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši 40.634,50
Kč
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín:
09.06.2021
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

 54. Komise
výsledkem:

Komárek
pro

bytová

Kotěra
pro

RMČ

Landa
pro

BS

Mandát
pro

Mencl
pro

projednala

Oulehlová
pro

dne

Schwab
pro

Vaníček
pro

06.05.2021

s

Usnesení 54.3.6. [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj
odstraněn] ), dříve bytem Cejl 27, Brno, byt č. [osobní údaj
odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
prominutí dluhu
- poplatků z prodlení ve výši 75% z celkové
částky 162.538 Kč (dle pravomocného platebního rozkazu
Městského
soudu
v Brně
č.j.
247
C
121/2010-21),
tzn.
121.903,50 Kč, k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Cejl 27,
Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ) za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve
výši 25%, tzn. 40.634,50 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení
schváleno a za podmínky úhrady dluhu na nákladech nalézacího
řízení ve výši 680 Kč (dle pravomocného platebního rozkazu
Městského soudu v Brně č.j. 247 C 121/2010-21) nejpozději ke
dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši 40.634,50
Kč
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 zdrželi se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Sedláková

Tichá Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Fuchsová

Kylbergerová

Brodzáková

pro

zdržela se

pro

pro

omluvena

pro

pro

pro

pro

pro

Mandát

Jedelský

Oplatek

pro

pro

zdržel se

Poslední známý předpis
1.470 Kč
24,27 Kč/m2/měsíc

nájemného

a

služeb

za

11/2009:

Dluh
na
nájemném
a
službách
ke
dni
31.03.2021:
0 Kč
(ověřeno 12.04.2021)
Dluh
na
příslušenství
ke
dni
12.04.2021:
162.538 Kč
(poplatky z prodlení dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 247 C
121/2010-21)
Dluh
na
nákladech
nalézacího
řízení
ke
dni
12.04.2021:
680 Kč
(dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 247 C 121/2010-21)
Aktuální
stav
celkového
dluhu
ke
dni
12.04.2021:
163.218 Kč
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Dluh
na
nájemném
a
službách
ke
dni
30.04.2021
0 Kč
(ověřeno 11.05.2021)
Dluh
na
příslušenství
ke
dni
11.05.2021:
162.538 Kč
(poplatky z prodlení dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 247 C
121/2010-21)
Dluh
na
nákladech
nalézacího
řízení
ke
dni
11.05.2021:
680 Kč
(dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 247 C 121/2010-21)
Aktuální
stav
celkového
dluhu
ke
dni
11.05.2021:
163.218 Kč
Dluh
na
nájemném
a
službách
ke
dni
30.04.2021
0 Kč
(ověřeno 26.05.2021)
Dluh
na
příslušenství
ke
dni
26.05.2021:
162.538 Kč
(poplatky z prodlení dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 247 C
121/2010-21)
Dluh
na
nákladech
nalézacího
řízení
ke
dni
26.05.2021:
680 Kč
(dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 247 C 121/2010-21)
Aktuální
stav
celkového
dluhu
ke
dni
26.05.2021:
163.218 Kč
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):

XXX XXX (XXX), dříve bytem Cejl 27, Brno, byt č. X
Dle Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových
prostor v domech svěřených městské části Brno-střed (dále jen Směrnice), účinné od
21.03.2018 – Článek 5, Část B) Prominutí dluhu na příslušenství, odst. (1), (2) a (3):
„ (1) Pokud po vydání pravomocného rozhodnutí soudu spočívajícího ve stanovení povinnosti

dlužníka uhradit dluh na jistině a příslušenství a zároveň před podáním návrhu na výkon
rozhodnutí či nařízení exekuce pro peněžité plnění, uhradí dlužník veškerý dluh na jistině,
případný dluh na příslušenství za jiné dlužné období a případný dluh na dalších nákladech,
může dlužník požádat o částečné prominutí dluhu na příslušenství. Případná žádost
o prominutí dluhu na jistině či dluhu na dalších nákladech bude vlastníkem
prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ BS bez dalšího
zamítnuta, a to bez projednání v samosprávných orgánech MČ BS.
(2) Žádost o prominutí dluhu na příslušenství do 20.000,- Kč včetně předkládá vlastník
k projednání komisi bytové nebo dislokační a následně k rozhodnutí RMČ BS, v případě
příslušenství vyššího než 20.000,- Kč předkládá vlastník žádost k projednání komisi bytové
nebo dislokační, dále RMČ BS a následně k rozhodnutí ZMČ BS. Podmínkou projednání
žádosti o prominutí dluhu na příslušenství v samosprávných orgánech MČ BS je předchozí
uznání příslušenství, o jehož prominutí dlužník žádá a dále pak předchozí úhrada
veškerého dluhu na jistině, případného dluhu na příslušenství za jiné dlužné období a
případného dluhu na dalších nákladech - nebudou-li tyto podmínky splněny, budou tyto
žádosti vlastníkem prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ
BS zamítnuty, a to bez projednání v samosprávných orgánech MČ BS.
(3) Po podání návrhu na výkon rozhodnutí či nařízení exekuce pro peněžité plnění, budou
žádosti o prominutí dluhu na příslušenství vlastníkem prostřednictvím Odboru bytového
ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ BS zamítnuty, a to bez projednání v samosprávných
orgánech MČ BS.“
Dle Článku 1, odst. (2), Směrnice: „O případných výjimkách z této směrnice může rozhodnout
pouze Rada městské části Brno-střed, popř. Zastupitelstvo městské části Brno-střed.“
V případě, že Komise bytová RMČ BS doporučí opačné usnesení, jedná se o výjimku.
Informace o bytě:
Prodej domu:
dům prodán v roce 2009
Poslední nájemní smlouva:
na dobu neurčitou od 01.10.1992
Notářská doložka:
ne
Velikost bytu:
XXX
Osoby v bytě:
na služby: 3, evidenčně: 7
Výpověď nájmu:
ne
Žaloba o určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne
Žaloba o vyklizení:

ne

Žaloba o zaplacení (v minulosti): dne 20.02.2004 vydal MS v Brně platební rozkaz
č.j. 65 Ro 119/2004-11 na částku 13.321 Kč s přísl. (PM 02.04.2004). Jistina v částce 13.321
Kč byla uhrazena, náklady řízení v částce 7.250 Kč uhrazeny, poplatky z prodlení v částce
8.106,15 Kč neuhrazeny. Následně bylo zahájeno exekuční řízení, které bylo vedeno u

Exekutorského úřadu Brno-město, pod sp.zn. 169EX 4427/11 a skončilo vymožením dluhu
v plném rozsahu.
Dne 13.07.2010 byla k MS v Brně podána žaloba o zaplacení částky 17.095 Kč s přísl. Dne
21.09.2010 vydal MS v Brně platební rozkaz č.j. 247 C 121/2010-21 na částku 17.095 Kč
s přísl. (PM 09.03.2011). Následně bylo zahájeno exekuční řízení, které je vedeno
u Exekutorského úřadu Brno-venkov, pod sp.zn. 137EX 15331/13, které není dosud ukončeno.
Jistina ve výši 17.095 Kč byla uhrazena, poplatky z prodlení ve výši 163.344 Kč uhrazeny
částečně ve výši 806 Kč a náklady nalézacího řízení ve výši 680 Kč neuhrazeny.
Dohoda o splátkách dluhu:

ne

Poslední známý předpis nájemného a služeb za 11/2009:

1.470 Kč

24,27 Kč/m2/měsíc

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.03.2021
(ověřeno 12.04.2021)
Dluh na příslušenství ke dni 01.04.2021:
(poplatky z prodlení dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 247 C 121/2010-21)
Dluh na nákladech nalézacího řízení ke dni 01.04.2021:
(dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 247 C 121/2010-21)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 01.04.2021:
Vlastnictví bytového či rodinného domu, bytu:

0 Kč
162.538 Kč
680 Kč
163.218 Kč

není vlastníkem (12.04.2021)

Historie případu:
V minulosti byla s žadatelkou uzavřena nájemní smlouva ke služebnímu bytu č. X, Cejl 27,
Brno, a to na dobu neurčitou s účinností od 01.10.1992. Žadatelce vznikl dluh na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu v období let 1998-2001 v celkové výši 13.321 Kč s přísl.
V lednu 2004 byla k MS v Brně podána žaloba o zaplacení částky 13.321 Kč s přísl. Platebním
rozkazem MS v Brně č.j. 65 Ro 119/2004-11, ze dne 20.02.2004, (PM 02.04.2004), byla
žadatelce uložena povinnost uhradit částku ve výši 13.321 Kč s přísl. a částku ve výši 7.250 Kč
jako náhradu nákladů řízení. Jistina a náhrada nákladů řízení byly žadatelkou uhrazeny v plné
výši. V prosinci 2007 byl podán návrh na nařízení exekuce na poplatek z prodlení ve výši
8.106,15 Kč. Exekuce byla vedená u Exekutorského úřadu Brno-město, pod sp.zn. 169EX
4427/11. Exekuční řízení bylo skončeno vymožením dluhu v plném rozsahu.
Žadatelce vznikl nový dluh za červen 2003, duben, červenec a srpen 2008 a za listopad 2009
včetně nedoplatků na vyúčtování služeb spojených za rok 2004 a 2007 v celkové částce
17.095 Kč. V červenci 2010 byla k MS v Brně podána žaloba o zaplacení částky 17.095 Kč
s přísl. Platebním rozkazem MS v Brně č.j. 247 C 121/2010-21, ze dne 21.09.2010, (PM
09.03.2011), byla žadatelce uložena povinnost uhradit částku ve výši 17.095 Kč s přísl. a částku
ve výši 680 Kč jako náhradu nákladů řízení. V červenci 2013 byl podán návrh na nařízení
exekuce, která je vedena u Exekutorského úřadu Brno-venkov, pod sp. zn. 137EX 15331/1320. Jelikož byl proveden zápočet přeplatku za vyúčtování služeb 2009 ve výši 2.466 Kč, byla
vymáhaná jistina ve výši 17.095 Kč ponížena o částku 1.660 Kč a poplatky z prodlení poníženy
o částku 806 Kč. Dne 22.02.2021 uhradila žadatelka zbývající jistinu ve výši 15.435 Kč.
Poplatky z prodlení ve výši 162.538 Kč a náklady nalézacího řízení ve výši 680 Kč nejsou
uhrazeny. Exekuční řízení není dosud ukončeno.
Dne 18.03.2021 byla na Odbor bytový ÚMČ BS doručena „Žádost o prominutí úroků
z prodlení“ (viz příloha č. 2 tohoto materiálu), ve které se žadatelka obrací na zástupce
městské části s žádostí o prominutí poplatků z prodlení.
Dne 01.04.2021 bylo exekutorem sděleno, že v případě prominutí dluhu budou náklady
exekučního řízení ve výši 6.865 Kč vymáhány po žadatelce.

Žádost (doručena dne 18.03.2021)
Paní XXX žádá o prominutí poplatků z prodlení (viz příloha č. 2 tohoto materiálu).
Vyjádření dluhového poradce SNMČ BS (doručené dne 12.04.2021):
(viz příloha č. 3 tohoto materiálu)

