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

Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 202, Pekařská
25, Brno (III. část)
Obsah materiálu:

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

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Skalická Martina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
neschvaluje
prominutí dluhu na nájemném za období 01-09/2021 ve výši
16.083 Kč, za nebytový prostor č. 202, Pekařská 25, Brno,
nájemce: Veronika Hráčková, IČO: 757 36 578 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:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.28.21.06, ze dne 21. 10. 2021
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS k neschválení
prominutí dluhu na nájemném za období 01-09/2021 ve výši
16.083 Kč, za nebytový prostor č. 202, Pekařská 25, Brno,
nájemce: Veronika Hráčková, IČO: 757 36 578
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Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Kotas

Machů

Mises

Oplatek

Pro

Pro

Pro

Omluven

Nepřítomen

Omluvena

Zdržel se

Pro

Pro

Pro

Pro

 133. RMČ BS projednala dne 11.10.2021 s výsledkem:
Usnesení

RMČ/2021/133/54 Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu Pekařská 25, Brno (III. část)
RMČ BS na 133. schůzi, konané dne 11.10.2021,
doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí dluhu na nájemném za období 0109/2021 ve výši 16.083 Kč, za nebytový prostor č. 202,
Pekařská 25, Brno, nájemce: Veronika Hráčková, IČO: 757 36 578
a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 03.11.2021
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

 64. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 21.09.2021 s
výsledkem:
Usnesení 64.4.7.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
neschválit prominutí dluhu na nájemném ve výši 16.083 Kč, za
nebytový prostor č. 202, Pekařská 25, Brno, nájemce: Veronika
Hráčková, IČO: 757 36 578
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdrželi se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

zdržela se

Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) ke dni 13.09.2021:
16.083 Kč
Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) ke dni 30.09.2021:
17.549 Kč
Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) ke dni 19.10.2021:
17.549 Kč.
Poznámka BO:
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132. RMČ BS, konaná dne 04.10.2021, usnesením RMČ/2021/132/52
mimo jiné schválila uzavření dohody o skončení nájmu, nebytový
prostor č. 202, Pekařská 25, Brno, ke dni 31.10.2021, nájemce:
Veronika Hráčková, IČO: 758 80 695, za podmínky podpisu dohody
o skončení nájmu do 22.10.2021 a vzala na vědomí výpověď
nájemce z nájmu nebytového prostoru č. 202, Pekařská 25, Brno,
nájemce: Veronika Hráčková, IČO: 758 80 695 s tím, že nájemní
vztah skončí ke dni 30.11.2021 a dále je nájemce povinen pro
případ, že řádně nevyklidí a nepředá nebytový prostor ke dni
skončení nájemního vztahu, uhradit případné závazky vůči MČ BS
související s užíváním nebytového prostoru, vzniklé až do dne
vyklizení a předání nebytového prostoru, to vše pro případ, že
nedojde ke skončení nájmu předmětného nebytového prostoru
písemnou dohodou ke dni 31.10.2021. Dohodu o skončení nájmu
nájemce dne 18.10.2021 podepsal.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
předmět podnikání:

Veronika Hráčková
757 36 578
Hostinská činnost – přerušená do 22.05.2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování tělovýchovných a sportovních
služeb v oblasti kondičního cvičení, fitness
Masérské, rekondiční a regenerační služby
adresa nebytového prostoru:
Pekařská 25, nebytový prostor č. 202
umístění:
I. nadzemní podlaží
prodej domu:
doposud neprojednán
památková rezervace:
ano
nájemní smlouva:
účinnost od 01.04.2013
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
garážování motorového vozidla
původní výměra:
18 m2
podlahová plocha (nově zaměřeno):
současné nájemné:
16.092 Kč/rok (tj. 894 Kč/m2/rok – dle původní
výměry)
snížené nájemné:
ne
smlouva o právu provést stavbu:
ne
umořování:
ne
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
16.083 Kč (ke dni 13.09.2021)
dluh na příslušenství:
narůstá
dohoda o splátkách dluhu:
ne
žaloba o vyklizení:
ne
žaloba o zaplacení:
ne
schválený podnájem:
ne
jiný nebytový prostor v nájmu:
ano – nebytový prostor č. 102, Pekařská 25,
Brno
účel nájmu: provozování
tělovýchovných a sportovních zařízení a
organizování sportovních činností
nájemné: 259.440 Kč/rok, tj. 1.630
Kč/m2/rok
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
115.313,20 Kč (ke dni 14.09.2021)
– nebytový prostor č. 201, Pekařská 25,
Brno
účel nájmu: garážování vozidla
nájemné: 17.352 Kč/rok, tj. 1.157
Kč/m2/rok,
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
11.792 Kč (ke dni 13.09.2021)
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ne
- ze strany nájemce:
ano

Žádost nájemce doručená dne 01.09.2021 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce uvádí, že z důvodu nařízení vlády a nutnosti uzavření provozovny se dostal do situace,
kdy nebyl schopný platit nájemné, zálohy na služby a tím vznikl dluh. Služby nebylo možné
provozovat, proto by měl být přeplatek, nebo nulový nedoplatek a žádá o odpuštění tohoto
nedoplatku.
Dále žádá o ukončení nájmu dohodou a to do 30.09.2021 (Pozn. BO: žádost o dohodu o
skončení nájmu bude řešena samostatně).
Dále žádá o vyjádření, zda je možné odpustit alespoň část nedoplatku na nájmu, který vznikl
z nařízení vlády a nutnosti uzavřít provozovnu.
V případě odpuštění nedoplatku ponechá pronajatý prostor v zrekonstruovaném stavu. Žádost
o mimořádnou slevu nebo odpuštění nedoplatku nájemce již zasílal před několika měsíci i
z důvodu zachování fitness, v době, kdy se klade velký důraz na zdraví. Opakovaně prosí o
vstřícnost a znovu projednání možnosti odpuštění aspoň částečné slevy. Nyní je nájemce na
xxx xxx a není schopen udržet podnikání a splácet dluh.
Poznámka BO:
Opatření na podporu nájemců nebytových prostorů ze strany MČ Brno-střed a s tím související
slevy na nájemném nebyly poskytovány na parkovací či garážová stání.

