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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 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 22.06.2022

Žádost o uzavření dohody o narovnání - Stavební 9, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 - Žádost včetně přílohy
Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání
Příloha č. 4 - Právní posouzení případu

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Loubalová Miluše - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
uzavření dohody o narovnání s žadatelkou:
[osobní údaj
odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), byt č.
[osobní údaj
odstraněn] , Stavební 9, Brno, dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu, s podmínkou uzavření dohody o narovnání, a to
nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž ZMČ
BS schválilo uzavření dohody o narovnání a
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o narovnání a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit podpis výše uvedeného
dokumentu a seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
32. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 09.06.2022 s
výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.07, ze dne 09. 06. 2022
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Finanční výbor doporučuje ZMČ BS ke schválení
uzavření dohody o narovnání s žadatelkou:
[osobní údaj
odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), byt č.
[osobní údaj
odstraněn] , Stavební 9, Brno, dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu, s podmínkou uzavření dohody o narovnání, a to
nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž ZMČ
BS schválilo uzavření dohody o narovnání.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Bumbálek

Doležal

Kalousek

Kotas

Machů

Mises

Oplatek

Weinberger

Pro

Omluven

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Omluven

164. RMČ BS projednala dne 30.05.2022 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2022/164/12 Žádost o uzavření soudního smíru Kopečná 9, Brno
RMČ BS na 164. schůzi, konané dne 30.05.2022
doporučuje
ZMČ BS schválit uzavření dohody o narovnání s žadatelkou:
[osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), byt č.
[osobní údaj odstraněn] , Stavební 9, Brno, dle přílohy č. 3
tohoto materiálu, s podmínkou uzavření dohody o narovnání, a
to nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž
ZMČ BS schválilo uzavření dohody o narovnání a
ukládá
vedoucí Odboru bytového ÚMČ BS zajistit zpracování a předložení
materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 09.06.2022
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

Vrubel
pro

 77. Komise bytová RMČ BS projednala dne 05.05.2022 s
výsledkem:
Usnesení 77.3.2. [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj
odstraněn] ), dříve bytem Stavební 9, Brno, byt č.
[osobní
údaj odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
uzavření dohody o narovnání s žadatelkou:
[osobní údaj
odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), byt č.
[osobní údaj
odstraněn] , Stavební 9, Brno, dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu, s podmínkou uzavření dohody o narovnání, a to
nejpozději do měsíce následujícího po měsíci, v němž ZMČ BS
schválilo uzavření dohody o narovnání
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Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdrželi se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Sedláková

Tichá
Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Fuchsová

Kylbergerová

Brodzáková

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

zdržela se

pro

pro

omluven

Mandát

Jedelský

Oplatek

pro

omluven

omluven

Předpis nájemného a služeb za 11/2020:
(poslední známý předpis)

6.249 Kč 66 Kč/m2/měsíc

Celkové uznané náklady:
Měsíčně umořováno:
Náklady umořené od 1.4.2016 do 28.2.2018:
Neumořená část nákladů:
Dluh na nájemném:
(ověřeno 06.04.2022)
(za období, popř. jeho část, 09/2017-28.02.2018,
předpis bez služeb 1.808 Kč/měsíčně,
tj. 33 Kč/m2/měsíc + inventář 15 Kč/měsíc)
Dluh na bezdůvodném obohacení:
(za období, popř. jeho část, 03/2018-16.12.2020
předpis bez služeb 3.601 Kč/měsíčně,
tj. 66 Kč/m2/měsíc + inventář 15 Kč/měsíc)
Dluh na vyúčtování služeb:
(za období, popř. jeho část, 2017-2020)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 06.04.2022:
Dluh na nájemném:
(ověřeno 06.05.2022)
(za období, popř. jeho část, 09/2017-28.02.2018,
předpis bez služeb 1.808 Kč/měsíčně,
tj. 33 Kč/m2/měsíc + inventář 15 Kč/měsíc)
Dluh na bezdůvodném obohacení:
(za období, popř. jeho část, 03/2018-16.12.2020
předpis bez služeb 3.601 Kč/měsíčně,
tj. 66 Kč/m2/měsíc + inventář 15 Kč/měsíc)
Dluh na vyúčtování služeb:
(za období, popř. jeho část, 2017-2020)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 06.05.2022:

225.742
1.793
41.239
184.503

Kč
Kč
Kč
Kč

10.806 Kč

120.689 Kč

79.220 Kč
210.715 Kč
10.806 Kč

120.689 Kč

79.220 Kč
210.715 Kč

Poznámka BO:
Žaloba byla podána o zaplacení částky ve výši 114.554 Kč,
představující dluh za užívání bytu (nájemné, zálohy na služby
a bezdůvodné obohacení) za období 09/2017-10/2019, přičemž
výše dluhu je prokazována podklady, ze kterých vyplývá, že
měsíční nájemné, popř. bezdůvodné obohacení činí měsíčně
částku ve výši 33 Kč/m2 a inventář, celkem 1.808 Kč/měsíčně.
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Dle nájemní smlouvy činilo sjednané měsíční nájemné částku ve
výši 66 Kč/m2. Snížené nájemné mělo být dle nájemní smlouvy
poskytováno jako náhrada uznaných nákladů
na opravu po dobu
nájmu do 25.09.2026. Nájem však skončil na základě výpovědi
nájemce již dne 28.02.2018. Po tomto datu je MČ BS oprávněna
požadovat bezdůvodné obohacení ve výši posledního sjednaného
nájemného, tj. ve výši 3.586 Kč měsíčně. Takto vypočtený dluh
(tj. na nájemném ve výši 1.808 Kč/měsíčně, na bezdůvodném
obohacení ve výši 3.586 Kč/měsíčně a na vyúčtování služeb) za
dobu do exekučního vyklizení bytu činí 210.715 Kč.
Uznané náklady na opravu bytu činí částku ve výši 225.742 Kč,
přičemž z této částky byla část ve výši 41.239 Kč umořena, a
k umoření tak zbývá částka ve výši 184.503 Kč (která by měla
být v případě skončení nájmu vyplacena po řádném předání a
vyklizení bytu).
Rozdíl mezi částkou 184.503 Kč a částkou ve výši 210.715 Kč
činí částku 26.212 Kč, která je předmětem předkládané dohody o
narovnání.
Zákonné úroky z prodlení s úhradou žalované částky ve výši
114.554 Kč vyčíslené ke dni 22.6.2022 činí 30.760 Kč. Úspěch
MČ BS ve sporu o celkovou dlužnou částku 210.715 Kč (a
případné příslušenství) by však byl nejistý, neboť MČ BS by se
mohla dostat do důkazní nouze.
S ohledem na nevelký rozdíl mezi částkou představující
příslušenství k aktuálně žalované částce a mezi částkou
představující dluh na celé dosud neuplatněné jistině po
započtení na neumořené náklady na opravu bytu a s ohledem na
doporučení právního zástupce je předkládán tento návrh na
schválení dohody o narovnání.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):

XXX XXX (XXXX), dříve bytem Stavební 9, Brno, byt č. X
Poznámka BO:
Paní XXX žádá o uzavření dohody o narovnání dle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, přičemž navrhuje od částky, představující uznané (ale dosud neumořené náklady,
neboť dala výpověď před ukončením nájmu uplynutím sjednané doby) náklady na opravu bytu,
odečíst částku evidovanou MČ BS jako dluh na nájemném a bezdůvodném obohacení a na
vyúčtování služeb za dobu do exekučního vyklizení bytu, s tím, že rozdíl doplatí. Výše dosud
neumořených nákladů činí 184.503 Kč. Dluh paní XXX je evidován v celkové výši 210.715
Kč. Paní XXX tedy zbývá doplatit částku ve výši 26.212 Kč.
Obsah navrhované dohody projednali a schválili právní zástupci obou stran, tj. paní XXX i MČ
BS.
Dle Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových
prostor v domech svěřených městské části Brno-střed, účinné od 21.03.2018 - Článek 4, Část
A) Dohoda o splátkách, uznání dluhu na jistině či na příslušenství, odst. (1) a (2):
„ (1) V případě, že dlužník písemně kontaktuje správce, popř. vlastníka před podáním návrhu
na vymáhání dluhu na jistině či příslušenství soudní cestou, je správce oprávněn
na žádost dlužníka uzavřít s dlužníkem dohodu o splátkách, a to na základě Zřizovací
listiny organizační složky Správy nemovitostí městské části Brno-střed. Žádost o uzavření
dohody o splátkách, o níž na základě Zřizovací listiny organizační složky Správy
nemovitostí městské části Brno-střed nerozhoduje správce, předkládá vlastník
k projednání komisi bytové nebo dislokační a následně k rozhodnutí RMČ BS. O uzavření
dohody o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců rozhoduje ZMČ BS. Případná
žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu na dalších nákladech bude vlastníkem
prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ BS bez dalšího
MČ BS zamítnuta, a to bez projednání v samosprávných orgánech
(2) Před projednáním žádosti o uzavření dohody o splátkách v samosprávných orgánech MČ
BS je dlužník povinen splnit současně následující podmínky:
a) dlužník je povinen písemně řádně uznat celý dluh na jistině či příslušenství, jenž je
předmětem žádosti, v případě uznání dluhu na jistině je povinen uznat dluh na jistině
včetně příslušenství k dluhu na jistině vypočítaného ke dni podání žádosti o uzavření
dohody o splátkách,
b) dlužník je povinen uhradit případný dluh na jistině za jiné dlužné období, případný dluh
na příslušenství za jiné dlužné období a dále také případný dluh na dalších nákladech,
c) dlužník za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti o uzavření dohody
o splátkách neporušil již dříve uzavřenou dohodu o splátkách,
d) dlužník nemá za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti o uzavření
dohody o splátkách jinou dosud platnou dohodu o splátkách,
e) dlužníkovi neběží na základě doručené výpovědi výpovědní doba, přičemž tato
podmínka musí být splněna po celou dobu projednávání žádosti, tj. ode dne podání
žádosti o uzavření dohody o splátkách až do dne přijetí rozhodnutí o uzavření dohody
o splátkách,

f) s dlužníkem není vedena žaloba o zaplacení dluhu na jistině či příslušenství, jenž je
předmětem žádosti, ani není dluh na jistině či příslušenství, jenž je předmětem žádosti,
přihlášen do případného insolvenčního řízení a dále pak není na dluh na jistině
či příslušenství, jenž je předmětem žádosti, vydáno pravomocné rozhodnutí soudu
o povinnosti dlužníka dluh na jistině či příslušenství uhradit.
Nebudou-li uvedené podmínky splněny, bude žádost vlastníkem prostřednictvím Odboru
bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ BS zamítnuta, a to bez projednání
v samosprávných orgánech MČ BS.“
Informace o bytě:
Prodej domu:

doposud neprojednán - ŽNoP - ZMČ/2020/13/09
nepřijalo usnesení o zařazení domu do SDPP
Nájemní smlouva:
na dobu určitou od 01.04.2016 do 25.09.2026 (na
opravu vlastním nákladem nájemce)
Notářská doložka:
ne
Inflační doložka:
ne
Velikost bytu:
XX,XX m2 (X+X)
Výpověď nájmu:
daná nájemcem, nájem skončil uplynutím tříměsíční
výpovědní
lhůty dne 28.02.2018, vyklizen byl
exekučně dne 16.12.2020
Žaloba o určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne
Žaloba o vyklizení:
KS v Brně rozsudkem č.j. 19 Co 265/2019-101, ze dne
18.03.2020, potvrdil rozsudek MS v Brně č.j. 29 C
124/2018-78 ze dne 15.04.2018, a uložil povinnost byt
vyklidit, což se nestalo a proto byl byt exekučně vyklizen
dne 16.12.2020. Náklady nalézacího i exekučního řízení
v celkové výši 8.600 Kč byly uhrazeny dne 15.12.2020.
Žaloba o zaplacení:
03/2020 podána žaloba u OS ve Ždáru nad Sázavou,
řízení vedeno pod sp.zn. 8 C 92/2020
Dohoda o splátkách dluhu: ne
Předpis nájemného a služeb za 11/2020:
(poslední známý předpis)

6.249 Kč 66 Kč/m2/měsíc

Celkové uznané náklady:
225.742 Kč
Měsíčně umořováno:
1.793 Kč
Náklady umořené od 1.4.2016 do 28.2.2018: 41.239 Kč
Neumořená část nákladů:
184.503 Kč
Dluh na nájemném:
10.806 Kč (ověřeno 06.04.2022)
(za období, popř. jeho část, 09/2017-28.02.2018,
předpis bez služeb 1.808 Kč/měsíčně, tj. 33 Kč Kč/m2/měsíc
+ inventář 15 Kč/měsíc)
Dluh na bezdůvodném obohacení:
120.689 Kč
(za období, popř. jeho část, 03/2018-16.12.2020
předpis bez služeb 3.601 Kč/měsíčně, tj. 66 Kč/m2/měsíc
+ inventář 15 Kč/měsíc)
Dluh na vyúčtování služeb:
79.220 Kč
(za období, popř. jeho část, 2017-2020)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 06.04.2022:
210.715 Kč

Vlastnictví bytového či rodinného domu, bytu:
Paní XXX je vlastníkem bytové jednotky č. XX, která je součástí stavby č.p. 2140, bydlení,
obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou. Dle listu vlastnictví nabyla paní XXX danou
nemovitost kupní smlouvou v dubnu 2017.
(ověřeno 13.04.2022)
Historie případu:
62. RMČ BS, konaná dne 15.02.2016, usnesením č. 162.48.písm.a/ schválila uzavření nájemní
smlouvy po dobu umořování investic vložených uživatelkou do oprav bytu č. X, Stavební
9, Brno, uživatelka XXX XXX (XXXX) na dobu určitou od 01.04.2016 do 25.09.2026, přičemž
měsíční nájemné ve výši 66 Kč/m2/měsíc bude po dobu nájmu od 01.04.2016 do 25.09.2026
sníženo na částku 33 Kč/m2/měsíc. Snížením nájemného budou nájemci hrazeny
pronajímatelem uznané náklady nájemce v celkové výši 225.742 Kč spojené s provedenými
stavebními pracemi (opravami), které vedly ke změně bytu.
175. RMČ BS, konaná dne 29.01.2018, usnesením č. RMČ/2018/175/50 vzala na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. X, Stavební 9, Brno, nájemce XXX XXX (XXXX) s tím, že
nájemní vztah skončí k 28.02.2018 a nájemce je povinen v této lhůtě uhradit případné závazky
vůči MČ BS související s užíváním bytu/ů.
Po skončení nájmu paní XXX byt nevyklidila a nepředala, MČ BS se proto vyklizení bytu
domáhala žalobou u Městského soudu v Brně. Paní XXX se k žalobě nevyjádřila a dne
15.04.2018 rozhodl Městský soud v Brně rozsudkem č.j. 29 C 124/2018-78 tak, že paní XXX
je povinna byt vyklidit a předat. Proti tomuto rozsudku podala paní XXX odvolání ke
Krajskému soudu v Brně, v němž uvedla, že požaduje udělení souhlasu se zpětvzetím své
výpovědi, jelikož tuto podala z důvodu, že předmětný byt obývaly jí neznámé osoby, a proto se
obrátila na žalobce, aby situaci řešil a snažila se o obnovení vztahů se žalobcem. Dále paní
XXX uvedla, že se domnívá, že dalším užíváním bytové jednotky existuje nadále právní vztah,
jenž má náležitosti inominátní smlouvy, jelikož zde jsou smluvní strany, je poskytováno
smluvní plnění a jak ze strany žalobce, tak projevený zájem ze strany žalované na doplacení
nájmu v důsledku dalšího užívání, a toto plnění je oběma stranami přijímáno, takže nesouhlasí
s tím, že by byt byl užíván bez právního důvodu. Rozsudkem č.j. 19 Co 265/2019-101, ze dne
18.03.2020, Krajský soud v Brně rozhodnutí Městského soudu v Brně potvrdil a paní XXX
uložil povinnost uhradit na nákladech řízení částku ve výši 5.300 Kč. V odůvodnění rozsudku
Krajský soud v Brně uvedl, že o žádný souhlas se zpětvzetím výpovědi paní XXX dle spisu
nežádala a ze spisu vůbec neplyne, že by se žalovaná někdy obracela na žalobce s tím, že byt
užívají jí neznámé osoby. Dále soud uvedl, že jestliže žalovaná sama dala výpověď z nájmu,
tak od března 2018 nemohla a nemůže být v dobré víře, že je nájem po právu a pouhé faktické
užívání bytu, případně placení za něj (dle žalobce ovšem žalovaná za byt neplatí) dobrou víru
dle § 2238 OZ založit nemůže.
Vzhledem k tomu, že paní XXX byt dobrovolně nevyklidila a nepředala, byl podán návrh na
výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí vyklizením bytu nařídil Městský soud v Brně usnesením
č.j. 66 E 40/2020-13 ze dne 29.06.2020, vyklizení provedeno dne 16.12.2020. Náklady
nalézacího i exekučního řízení činí 8.600 Kč a byly uhrazeny dne 15.12.2020
Žaloba o zaplacení:
Dne 20.03.2020 byl u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou podán návrh na vydání
elektronického platebního rozkazu na částku ve výši 114.554 Kč za období od 09/2017 10/2019. Paní XXX podala odpor, který odůvodňuje tím, že v bytě se nacházejí jí neznámé
osoby. Věc je nyní projednávána pod sp. zn. 8 C 92/2020 a v průběhu soudního řízení podala
paní XXX, prostřednictvím svého právního zástupce, návrh na uzavření dohody o narovnání,
která byla naposledy upřesněna e-mailem dne 20.04.2022.

Žádost (doručena dne 22.05.2020) a dohoda o narovnání (e-mail ze dne 20.04.2022)
Paní XXX žádá o uzavření dohody o narovnání (viz příloha č. 2 a 3 tohoto materiálu).

Příloha materiálu č. 4

