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Zpráva na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 03.11.2021

Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 101, Kobližná
13, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise dislokační)
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Informační přehled

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Skalická Martina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř.
prominutí dluhu na nájemném splatném v období srpen a září
2021, ve výši 50 % z celkové částky 79.648 Kč, tzn. 39.824 Kč,
za nebytový prostor č. 101, Kobližná 13, Brno, nájemce: WHY
NOT agency s.r.o., IČO: 261 62 482, přičemž příp. přeplatek na
nájemném splatném v období srpen a září 2021 bude použitý na
úhradu nájemného předepsaného nájemci: WHY NOT agency s.r.o.,
IČO: 261 62 482, na budoucí období za nebytový prostor č. 101,
Kobližná 13, Brno a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 28. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 21.10.2021 s
výsledkem:
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Stanovisko FV: usnesení č. FV.28.21.08, ze dne 21. 10. 2021
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř.
prominutí dluhu na nájemném splatném v období srpen a září
2021, ve výši 50 % z celkové částky 79.648 Kč, tzn. 39.824 Kč,
za nebytový prostor č. 101, Kobližná 13, Brno, nájemce: WHY
NOT agency s.r.o., IČO: 261 62 482, přičemž příp. přeplatek na
nájemném splatném v období srpen a září 2021 bude použitý na
úhradu nájemného předepsaného nájemci: WHY NOT agency s.r.o.,
IČO: 261 62 482, na budoucí období za nebytový prostor č. 101,
Kobližná 13, Brno
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
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 132. RMČ BS projednala dne 04.10.2021 s výsledkem:
Usnesení

RMČ/2021/132/49 Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu Kobližná 13, Brno (II. část)
RMČ BS na 132. schůzi, konané dne 04.10.2021,
doporučuje
ZMČ BS schválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného
nájemného, popř. prominutí dluhu na nájemném splatném v období
srpen a září 2021, ve výši 50 % z celkové částky 79.648 Kč,
tzn. 39.824 Kč, za nebytový prostor č. 101, Kobližná 13, Brno,
nájemce: WHY NOT agency s.r.o., IČO: 261 62 482, přičemž příp.
přeplatek na nájemném splatném v období srpen a září 2021 bude
použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci: WHY NOT
agency s.r.o., IČO: 261 62 482, na budoucí období za nebytový
prostor č. 101, Kobližná 13, Brno a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 03.11.2021
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
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 63. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 07.09.2021 s
výsledkem:
Usnesení 63.3.4.:
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- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
schválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného,
popř. prominutí dluhu na nájemném splatném v období srpen a
září 2021, ve výši 50 % z celkové částky 79.648 Kč, tzn.
39.824 Kč, za nebytový prostor č. 101, Kobližná 13, Brno,
nájemce: WHY NOT agency s.r.o., IČO: 261 62 482, přičemž příp.
přeplatek na nájemném splatném v období srpen a září 2021 bude
použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci: WHY NOT
agency s.r.o., IČO: 261 62 482, na budoucí období za nebytový
prostor č. 101, Kobližná 13, Brno
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
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Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) uvedený v Důvodové
zprávě z komise dislokační zůstává ke dni 20.10.2021 nezměněn.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
předmět podnikání:

WHY NOT agency s.r.o.
261 62 482
Výroba,
obchod
a služby
neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
adresa nebytového prostoru:
Kobližná 13, nebytový prostor č. 101
nájemní smlouva:
účinnost od 01.08.2013
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování prodeje potravin a kavárny
původní výměra:
57 m2
současné nájemné:
493.176 Kč/rok (tj. 8.652 Kč/m2/rok – dle
původní výměry)
nájemné (bez služeb a bez inflace) splatné v období 08-09/2021: 79.648 Kč
uhrazené nájemné (bez služeb a bez inflace) v období 08-09/2021: 79.648 Kč
požadované 50% snížení nájemného (bez služeb a bez inflace) období 08-09/2021: 39.824 Kč
snížené nájemné:
ne
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
0 Kč (ke dni 30.08.2021)
dluh na příslušenství:
0 Kč (ke dni 30.08.2021)
50% sleva z nájemného (ZMČ BS 14.04.2021):
ano
50% sleva z nájemného (ZMČ BS 09.06.2021):
ne
Žádost nájemce doručená dne 24.08.2021 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce žádá o žádost o slevu z nájemného ve výši 50 % za období srpen a září 2021 z důvodu
pozdního podání žádosti běžné.
Poznámka BO:
1) Dopisem ze dne 23.08.2021 bylo nájemci sděleno, že žádosti nebude možné vyhovět, neboť
žádost byla podána po termínu.
2) V případě vyhovění žádosti nájemce by bylo vhodné do usnesení uvést, že částka, ke které
se vztahuje prominutí dluhu, popř. vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, bude
použita na úhradu nájemného předepsaného nájemci na budoucí období za předmětný nebytový
prostor. Toto ovšem nájemce ve své žádosti neuvedl.
3) Informační přehled opatření na podporu nájemců nebytových prostorů je přílohou č. 3
tohoto materiálu.

Příloha materiálu č. 3

