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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
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Zpráva na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.04.2022

Prominutí dluhu - nebytový prostor č. 102, Zámečnická 8, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise dislokační)
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Vyjádření OISBD

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Skalická Martina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
neschvaluje
prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2020, ve výši
22.789 Kč, za nebytový prostor č. 102, Zámečnická 8, Brno,
nájemce: Wildthing s.r.o., IČO: 060 99 751 a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 31. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 31.03.2022 s
výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.31.22.06, ze dne 31. 3. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS k neschválení
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prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2020, ve výši
22.789
Kč,
za
nebytový
prostor
č. 102, Zámečnická 8, Brno, nájemce: Wildthing s.r.o., IČO:
060 99 751.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Kalousek

Kotas

Machů

Mises

Oplatek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Omluven

Omluven

Pro

Omluven

Omluven

Omluven

Pro

 148. RMČ BS projednala dne 31.01.2022 s výsledkem:
Usnesení

RMČ/2022/148/63 Prominutí dluhu - nebytový prostor č.
102, Zámečnická 8, Brno
RMČ BS na 148. schůzi, konané dne 31.01.2022,
doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok
2020, ve výši 22.789 Kč, za nebytový prostor č. 102,
Zámečnická 8, Brno, nájemce: Wildthing s.r.o., IČO: 060 99 751
a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 13.04.2022
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

Vrubel
pro

 71. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 11.01.2022 s
výsledkem:
Usnesení 71.4.3.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
neschválit prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2020,
ve výši 22.789 Kč, za nebytový prostor č. 102, Zámečnická 8,
Brno, nájemce: Wildthing s.r.o., IČO: 060 99 751
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 zdrželi se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

pro

omluven

pro

omluven

zdržel se

pro

pro

zdržel se

pro

pro

zdržela se

Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) uvedený v Důvodové
zprávě z komise dislokační zůstává ke dni 28.03.2022 nezměněn.
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Dluh na vyúčtování služeb za rok 2020 zůstává ke dni
28.03.2022 nezměněn.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
předmět podnikání:

Wildthing s.r.o.
060 99 751
Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových
prostor
Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a
lihovin
adresa nebytového prostoru:
Zámečnická 8, nebytový prostor č. 102
umístění:
I. nadzemní podlaží
prodej domu:
27.ZMČ 21.3.2018 nesouhlasilo se zařazením
domu do seznamu domů připr. k prodeji
(rohový dům s Veselá 2)
památková rezervace:
ano
nájemní smlouva:
účinnost od 15.09.2017, dohoda o postoupení
práv a povinností ze dne 16.07.2018
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování karaoke baru
podlahová plocha:
189,7 m2
současné nájemné:
970.333 Kč/rok (tj. 5.115 Kč/m2/rok – dle
podlahové plochy)
snížené nájemné:
ano – do 15.12.218
smlouva o právu provést stavbu:
ano – do 15.09.218
umořování:
ne
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
dluh na VS 2020 - 22.789 Kč (ke dni
07.01.2022)
dluh na příslušenství:
narůstá
dohoda o splátkách:
ne
50% sleva z nájemného (ZMČ BS 14.04.2021): ano
50% sleva z nájemného (ZMČ BS 09.06.2021): ano
žaloba o vyklizení:
ne
žaloba o zaplacení:
ne
schválený podnájem:
ne
jiný nebytový prostor v nájmu:
ne
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ne
- ze strany nájemce:
ne
Žádost nájemce doručená dne 11.10.2021 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce se na MČ BS obrací s žádostí o odpuštění nedoplatku za vyúčtování vody, za období
01/2020-12-/2020. V dubnu 2020 proběhla v provozovně na Zámečnické 8 výměna vodoměru
firmou xxx xxx. Byla zjištěna závada na pojistném redukčním ventilu, která zapříčinila únik
vody 300 m3 a zaslání nedoplatku vody za rok 2019 ve výši přes 40.000 Kč.
V dubnu 2021 proběhl odečet vodoměru, který odhalil další závadu na pojistném a redukčním
ventilu. Nedoplatek vody byl ve výši přes 22.000 Kč za rok 2020. Závada byla opět odstraněna

a byla informována SNMČ BS.
Firma xxx xxx přestala komunikovat, nebylo tedy možné získat protokol o úniku, aby
provozovna mohla požádat o náhradu škody, neboť k úniku nedošlo jejich vinou, ale vinou
firmy xxx xxx.
Z toho důvodu nájemce žádá o odpuštění nedoplatku vody za období 01/2020 – 12/2020 a
dokládá protokoly ke svému podání.
Vyjádření SNMČ BS doručené dne 20.10.2021:
„SNMČ neobdrželo v řádném termínu písemnou ani ústní reklamaci vyúčtování za rok 2020
od Wildthinku.
Při zpracování vyúčtování jsem zjistila, že v NP je velká spotřeba vody, a tak jsem tam poslala
instalatérskou firmu pana xxx, aby to zkontroloval. Pan xxx zjistil, že opětně došlo k úniku
vody z redukčního ventilu a to i přesto, že tam byl instalován pojistný ventil. Závadu ihned
odstranil.
V nebytovém prostoru je nainstalován vodoměr, ke kterému má přístup pouze nájemce NP a
ten si může vodoměr pravidelně kontrolovat. Pokud provozovnu měli uzavřenou delší dobu,
tak měli uzavřít přívod vody před vodoměrem.
Veškeré podklady ohledně oprav v NP jsem zaslala panu xxx, který je k žádosti přiložil.“
Společnost Wildthing s.r.o. má vyúčtování služeb za rok 2019 uhrazené.
67. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 02.11.2021 s výsledkem:
Usnesení 67.4.2.:
- komise dislokační odkládá projednání
- komise dislokační žádá o projednání a vyjádření KSBD
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč Drdla Štefánek
pro
pro
pro

Komárek Pazdírek Dumbrovská Vrubel Kalousek Freimuth Brodzák Lukešová
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluvena

Vyjádření SNMČ BS doručené dne 03.11.2021:
„Dle požadavku zasílám doplnění k vyjádření k úniku vody v NP č. 102, Zámečnická 8:
- rozvody vody v nebytovém prostoru provedla firma nájemce na jeho náklad
- první únik vody byl zaznamenán již v roce 2019, po vyúčtování služeb bylo z důvodu
nadstandardní spotřeby vody provedeno šetření na místě, kdy instalatérská firma zjistila únik
přes boiler (zařízení nájemce)
- byla provedena oprava nákladem pronajímatele - výměna redukčního ventilu a pojistného
ventilu
- v roce 2020 se situace opakovala, nájemce opět neprováděl pravidelnou kontrolu náměru
vodoměru a funkčnosti boileru (ventilů), až do vyúčtování naměřené spotřeby vody
- v roce 2021 nahlášena zvýšená spotřeba, pronajímatel opětovně vlastním nákladem nechal
vyměnit redukční i pojistný ventil u boileru v nebytovém prostoru
Možné důvody vzniklé situace:
- nájemce neprovozoval a pronajaté prostory nekontroloval (boiler, vodoměr, uzávěr vody - vše
se nachází uvnitř nebytového prostoru)
- nájemce měl možnost uzavřít si přívod vody k boileru (po předchozích zkušenostech) když
neprovozoval, toto neučinil
- po opětovném spuštění provozu a tím spuštění užívání vody došlo k uvolnění nečistot v
potrubí a tyto vyřadily jeden z ventilů - voda začala protékat, což se dalo okamžitě zjistit

zvýšenou spotřebou na vodoměru v nebytu, stálou činností ohřívače (nevypíná) či sluchem šumí voda v odpadu. Nájemce však závadu neřešil až do provedení vyúčtování spotřebované
vody.“
Vyjádření OISBD doručené dne 06.01.2022 (viz příloha č. 3 tohoto materiálu):
Věc byla projednána KSBD a přijala následující usnesení:
„Usnesení KSBD č. 47.3.
Komise pro správu bytových domů na svém 47. zasedání, konaném dne 18.11.2021.
projednala
žádost xxx xxx, jednatele společnosti Wildthing s.r.o., IČO 060 99 751, o odpuštění nedoplatku
vyúčtování vody za období 01/2020 – 12/2020 v nebytovém prostoru č. 102, Zámečnická 173/8,
602 00 Brno, a
nedoporučuje
RMČ BS souhlasit s odpuštěním nedoplatku vyúčtování vody za období 01/2020 – 12/2020
v nebytovém prostoru č. 102, Zámečnická 173/8, 602 00, za podmínky úhrady případného dluhu
a předat dislokační komisi k dalšímu řešení.“
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato."
Machů Kotěra
Mises
pro
omluven pro

Bundálek Kuman Brym
pro
pro
pro

Dvořák
Hrabovská Kylbergerová Lukáš Válková
pro
nepřítomen nepřítomna pro
pro

