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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 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.09.2022

Prominutí dluhu - nebytový prostor č. 103, Kounicova 42, Brno
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
schvaluje
prominutí části dluhu na vyúčtování služeb za rok 2021 ve výši
20.000 Kč, včetně příslušenství, z celkové částky ve výši
46.584 Kč,
nebytový prostor č. 103, Kounicova 42, Brno,
nájemce: Domov pro mne, z.s., IČO: 653 50 111, s podmínkou
úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s
nebytovým prostorem č. 103, Kounicova 42, Brno, nejpozději do
konce měsíce následujícího po měsíci, v němž se konalo
zasedání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí části dluhu na
vyúčtování služeb za rok 2021 ve výši 20.000 Kč, schváleno a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 174. RMČ BS projednala dne 05.09.2022 s výsledkem:

Usnesení

RMČ/2022/174/72 Prominutí dluhu
103, Kounicova 42, Brno

-

nebytový prostor č.

RMČ BS na 174. schůzi, konané dne 05.09.2022,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí části dluhu na vyúčtování služeb za
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rok 2021 ve výši 20.000 Kč, včetně příslušenství, z celkové
částky ve výši 46.584 Kč, nebytový prostor č. 103, Kounicova
42, Brno, nájemce: Domov pro mne, z.s., IČO: 653 50 111, s
podmínkou úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících
s nebytovým prostorem č. 103, Kounicova 42, Brno, nejpozději
do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž se konalo
zasedání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí části dluhu na
vyúčtování služeb za rok 2021 ve výši 20.000 Kč, schváleno a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 14.09.2022
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

Vrubel
pro

 33. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 01.09.2022 s výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.06, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
prominutí části dluhu na vyúčtování služeb za rok 2021 ve výši
20.000 Kč, včetně příslušenství, z celkové částky ve výši
46.584 Kč,
nebytový prostor č. 103, Kounicova 42, Brno,
nájemce: Domov pro mne, z. s., IČO: 653 50 111, s podmínkou
úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s
nebytovým prostorem č. 103, Kounicova 42, Brno, nejpozději do
konce měsíce následujícího po měsíci, v němž se konalo
zasedání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí části dluhu na
vyúčtování služeb za rok 2021 ve výši 20.000 Kč, schváleno.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Kalousek

Kotas

Machů

Mises

Oplatek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Nepřítomen

Pro

Zdržel se

Omluven

Pro

Omluven

Pro

 85. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 16.08.2022 s výsledkem:

Usnesení 85.4.1.:
- komise
dislokační doporučuje RMČ
BS doporučit
ZMČ
BS
schválit prominutí části dluhu na vyúčtování služeb za rok
2021 ve výši 20.000 Kč, včetně příslušenství, z celkové částky
ve výši 46.584 Kč,
nebytový prostor č. 103, Kounicova 42,
Brno, nájemce: Domov pro mne, z.s., IČO: 653 50 111, s
podmínkou úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících
s nebytovým prostorem č. 103, Kounicova 42, Brno, nejpozději
do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž se konalo
zasedání ZMČ BS, na kterém bylo vzdání se práva na vymáhání
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části dluhu na vyúčtování služeb za rok 2021 ve výši 20.000
Kč, schváleno
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč
pro

Drdla
omluven

Štefánek
omluven

Komárek
omluven

Pazdírek
pro

Dumbrovská
pro

Studeník
pro

Kalousek
pro

Freimuth
pro

Brodzák

Lukešová

pro

pro

Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) uvedený v Důvodové
zprávě z komise dislokační zůstává ke dni 05.09.2022 nezměněn.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
účel:

adresa nebytového prostoru:
nájemní smlouva:
doba nájmu:
účel nájmu:
původní výměra:
současné nájemné:
snížené nájemné:
smlouva o právu provést stavbu:
umořování:
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
dluh na příslušenství:
vyúčtování služeb 2021:
dohoda o splátkách dluhu:
schválený podnájem:
jiný nebytový prostor v nájmu:

Domov pro mne, z.s.
653 50 111
Spolek je dobrovolným, nestátním, neziskovým
svazkem občanů, kteří se spolčili k realizaci
společného zájmu pomáhat lidem se
zdravotním postižením a k poskytování obecně
prospěšné činnosti v sociální oblasti na území
České republiky. Posláním spolku je "pomáhat
lidem se zdravotním postižením žít běžným
způsobem života."
Kounicova 42, nebytový prostor č. 103
účinnost od 21.05.2008
neurčitá
provozování kanceláře pro poskytování
sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením
146,14 m2
146.160 Kč/rok (tj. 1.000 Kč/m2/rok – dle
původní výměry)
ne
ne
ne
0 Kč (ke dni 27.07.2022)
0 Kč (ke dni 27.07.2022)
nedoplatek 46.584 Kč (splatný k 31.08.2022)
ne
ne
ano – nebytový prostor č. 102, Kounicova 42,
Brno
účel nájmu: provozování kanceláře pro
poskytování sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením,
nájemné: 22.272 Kč/rok, tj. 1.001
Kč/m2/rok,
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
0 Kč (ke dni 27.07.2022)
vyúčtování služeb 2021: přeplatek 265 Kč
- nebytový prostor č. 104, Kounicova 42,
Brno
účel nájmu: provozování kanceláře pro
poskytování sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením,
nájemné: 27.312 Kč/rok, tj. 1.000
Kč/m2/rok,

dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
0 Kč (ke dni 27.07.2022)
vyúčtování služeb 2021: přeplatek –
6.906 Kč
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ne
- ze strany nájemce:
ne
Žádost nájemce doručená dne 13.07.2022 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce žádá o prominutí nedoplatku ve výši 20.000 Kč na službách (dodávka vody) za
nebytový prostor č. 103, Kounicova 42, Brno. Nedoplatek celkem činí 46.584 Kč. Uvádí, že
zbytek nedoplatku zaplatí.
Nedoplatek souvisí s poruchou ventilu na bojleru v zimě roku 2020, kdy jím voda protékala.
Na skrytou poruchu se přišlo až při odečtu vody. Závada byla odstraněna v průběhu února 2021.
Nedoplatek za vodu v roce 2021 vznikl hlavně v průběhu ledna díky této skryté závadě.
Již vloni MČ BS prominula většinu nedoplatku za vodu, který vznikl v roce 2020. V ostatních
nebytových prostorech je na vyúčtování služeb přeplatek 7.171 Kč, který bude započten do
úhrady nedoplatku.
Vyjádření SNMČ BS doručené dne 15.07.2022:
„Jednalo se o prasklý pojistný ventil. Technikem domu byla tehdy paní Gajdošíková, ta po
nahrání odečtů vodoměrů po kontrole zjistila, že mají obrovský náměr a poslala tam obratem
instalatéry. Tito provedli okamžitě opravu. Voda pojišťovákem permanentně protékala a
syčela, nicméně toto nebylo ze strany uživatele nikterak řešeno. S paní Gajdošíkovou řešili
možnost podání reklamace, přičemž tuto nakonec nepodali, neboť jim bylo sděleno, že nebude
uznána.“
Historie případu:
Žádost nájemce doručená dne 29.04.2021:
Nájemce žádá o prominutí nedoplatku ve výši 177.649 Kč nebo jeho části na službách (dodávka vody) na adrese
Kounicova 42, Brno. Při každoročním odečtu vody se přišlo na to, že spotřeba vody je abnormální a značí nějakou
závadu a nechtěný únik vody. Na počátku února byl objeven poškozený ventil u bojleru, který způsobil, že voda
bojlerem neustále protékala. Teplou vodu normálně ohříval, voda nikde nekapala, takže si nájemce závady
nevšiml. Bojler také prochází 1x ročně revizí, která vychází na měsíce březen/duben.
V domě probíhala v patrech nad předmětným nebytovým prostorem v roce 2020 rozsáhlá rekonstrukce bytů. Zde
je možný důvod poškození ventilu.
Nájemce bude vděčný za prominutí částky v jakékoliv výši, která pomůže snížit zátěž pro jeho rozpočet. Do
nedoplatku ve výši 186.975 Kč započítal přeplatky ve výši 9.326 Kč.
Vyjádření SNMČ BS doručené dne 28.06.2021:
„Kontrolou odečtů vodoměrů pro přípravu vyúčtování, byl zjištěn vysoký náměr vody na domácím vodoměru v
NP č. 102 a 104, Kounicova 42. Kontrolu funkčnosti vodoměru a jeho nový odečet jsem ihned objednala u
instalatéra pana xxx, který zjistil, že protéká redukční ventil. Hukot tekoucí vody byl slyšet a pouze přístup k
vodoměru je z NP. Oprava byla ihned provedena, stav vodoměru byl 3056,493 k 28.1.2021 pro prostory 102 a
104, kde protékala voda. Spotřeba vody za rok 2020 byla 2246,518000 m3.“
61. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 20.07.2021 s výsledkem:
Usnesení 61.4.3.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí nedoplatku - vyúčtování služeb
za rok 2020, ve výši 85 % z celkové částky 177.649 Kč, tzn. 151.001,65 Kč, nebytový prostor č. 102, č. 103, č.
104, Kounicova 42, Brno, nájemce Domov pro mne, z.s., IČO: 653 50 111
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.

Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

omluven

pro

omluven

pro

Poznámka BO:
1) Členové Komise dislokační RMČ BS byli na jednání Komise dislokační RMČ BS konané dne 20.07.2021
seznámeni s vyjádřením OISBD doručeným dne 19.07.2021:
"Možná příčina poruchy na pojistném ventilu je stejně jako u obdobných případů shodná, a to náhlé změny tlaku
vody na přípojce do domu. Pojistný ventil, tak plní svoji úlohu ochránit spotřebič před zvýšeným tlakem. Nicméně
může dojít k poškození pojistného ventilu.
Správce domu situaci zjistil letos na jaře při kontrole, není tedy zavinění na straně pronajímatele.
Abychom těmto událostem předcházeli, správce v letošním roce nainstaluje na všechny přípojky vody v našich
domech regulátory tlaku (ve většině domů již instalovány jsou).
Kromě instalace regulátorů má od letošního roku také správce přístup k systému dálkového odečtu fakturačních
vodoměrů, může tedy hlídat případné zvýšené spotřeby vody již v průběhu roku, aby nedocházelo k případům,
kdy po větší část roku voda uniká bez povšimnutí nájemce. Do budoucna, tedy doufáme, že zabráníme k těmto
poruchám na pojistných ventilech.
Také plánujeme informační kampaň pro všechny naše nájemce, kde všem připomeneme, že případné závady v
pronajatých prostorech je nezbytné obratem hlásit správci. Tedy i případná podezření na možné úniky vody a jak
se případně tyto úniky projevují."
2) Žádost nájemce o prominutí nedoplatku z titulu vyúčtování služeb za rok 2020 je k projednání v RMČ BS
předložena jako prominutí dluhu, neboť v době projednávání v ZMČ BS bude částka již po splatnosti (k
31.08.2021) a tedy bude již dluhem nájemce.
126. RMČ BS projednala dne 09.08.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/126/62 Žádost o prominutí dluhu - nebytový prostor č. 102, č. 103, č. 104, Kounicova
42, Brno
RMČ BS na 126. schůzi, konané dne 09.08.2021,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí dluhu - vyúčtování služeb za rok 2020, ve výši 85 % z celkové částky 177.649 Kč,
tzn. 151.001,65 Kč, nebytový prostor č. 102, č. 103, č. 104, Kounicova 42, Brno, nájemce Domov pro mne, z.s.,
IČO: 653 50 111 a
ukládá
vedoucí Odboru bytového ÚMČ BS zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 15.09.2021
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 Schwab
pro
omluven

Vaníček
pro

21. ZMČ BS projednalo dne 15.09.2021 s výsledkem:
Usnesení ZMČ/2021/21/19 Žádost o prominutí dluhu - Kounicova 42, Brno
ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 15.09.2021,
schvaluje
prominutí dluhu - vyúčtování služeb za rok 2020, ve výši 85 % z celkové částky 177.649 Kč, tzn. 151.001,65 Kč,
nebytový prostor č. 102, č. 103, č. 104, Kounicova 42, Brno, nájemce Domov pro mne, z.s., IČO: 653 50 111 a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned

