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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 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 08.12.2021

Vzdání se práva, popř. prominutí dluhu - nebytový prostor č. 104,
Mendlovo náměstí 12, 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 25.316 Kč, tzn. 12.658
Kč, za nebytový prostor č. 104, Mendlovo náměstí 12, Brno,
nájemce: Meadela Consulting, s.r.o., IČO: 026 45 718, přičemž
příp. přeplatek na nájemném splatném v období srpen a září
2021 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci:
Meadela Consulting, s.r.o., IČO: 026 45 718, na budoucí období
za nebytový prostor 104, Mendlovo náměstí 12, Brno a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 29. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 25.11.2021 s
výsledkem:

Vytvořeno 01.12.2021 14:05:50

1

Stanovisko FV: usnesení č. FV.29.21.04, ze dne 25.11.2021
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 25.316 Kč, tzn. 12.658
Kč, za nebytový prostor č. 104, Mendlovo náměstí 12, Brno,
nájemce: Meadela Consulting, s.r.o., IČO: 026 45 718, přičemž
příp. přeplatek na nájemném splatném v období srpen a září
2021 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci:
Meadela Consulting, s.r.o., IČO: 026 45 718, na budoucí období
za nebytový prostor 104, Mendlovo náměstí 12, Brno.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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 138. RMČ BS projednala dne 08.11.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/138/31 Vzdání se práva, popř. prominutí
dluhu - nebytový prostor č. 104, Mendlovo náměstí
12, Brno
RMČ BS na 138. schůzi, konané dne 08.11.2021,
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 25.316 Kč,
tzn. 12.658 Kč, za nebytový prostor č. 104, Mendlovo náměstí
12, Brno, nájemce: Meadela Consulting, s.r.o., IČO: 026 45
718, přičemž příp. přeplatek na nájemném splatném v období
srpen
a
září
2021
bude
použitý
na
úhradu
nájemného
předepsaného nájemci: Meadela Consulting, s.r.o., IČO: 026
45 718, na budoucí období za nebytový prostor 104, Mendlovo
náměstí 12, Brno a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 08.12.2021
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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 66. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 19.10.2021 s
výsledkem:
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Usnesení 66.4.2.:
- 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 25.316 Kč, tzn.
12.658
Kč, za nebytový prostor č. 104, Mendlovo náměstí 12,
Brno, nájemce: Meadela Consulting, s.r.o., IČO: 026 45 718,
přičemž příp. přeplatek na nájemném splatném v období srpen a
září 2021 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného
nájemci: Meadela Consulting, s.r.o., IČO: 026 45 718, na
budoucí období za nebytový prostor 104, Mendlovo náměstí 12,
Brno
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek
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pro

nepřítomen
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pro

pro

Dumbrovská
pro
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Brodzák

pro

pro

pro

pro

Lukešová
pro

Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) uvedený v Důvodové
zprávě z komise dislokační zůstává ke dni 24.11.2021 nezměněn.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
předmět podnikání:

Meadela Consulting, s.r.o.
026 45 718
Hostinská činnost
Výroba,
obchod
a služby
neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a
lihovin
adresa nebytového prostoru:
Mendlovo náměstí 12, nebytový prostor č.
104
nájemní smlouva:
účinnost od 01.11.2014
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování denní kavárny s uměleckou
tématikou, vinotéky, galerie
původní výměra:
62,61 m2
podlahová plocha:
současné nájemné:
156.756 Kč/rok (tj. 2.504 Kč/m2/rok – dle
původní výměry)
nájemné (bez služeb a bez inflace) splatné v období 08-09/2021: 25.316 Kč
uhrazené nájemné (bez služeb a bez inflace) v období 08-09/2021: 25.316 Kč
požadované 50% snížení nájemného (bez služeb a bez inflace) za období 08-09/2021: 12.658
Kč
snížené nájemné:
ne
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
0 Kč (ke dni 11.10.2021)
dluh na příslušenství:
0 Kč (ke dni 11.10.2021)
dohoda o splátkách dluhu:
ne
50% sleva z nájemného (ZMČ BS 14.04.2021): ano
50% sleva z nájemného (ZMČ BS 09.06.2021): ne
schválený podnájem:
ne
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ne
- ze strany nájemce:
ne
Žádost nájemce doručená dne 24.09.2021 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce žádá o prominutí 50 % nájmu v měsících srpen a září 2021. Omlouvá se za pozdní
podání.
Poznámka BO:
1) 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.
2) Informační přehled opatření na podporu nájemců nebytových prostorů ze strany MČ BS je
přílohou č. 3 tohoto materiálu.

Příloha materiálu č. 3

