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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 30. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.09.2018

Žádost o prominutí pohledávky – Vinohrady 28, Brno
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Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Řehořková Kateřina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
revokuje
usnesení
ZMČ/2016/16/21
ze
dne
14.09.2016
[neschválení
prominutí pohledávky – bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. [osobní
údaj odstraněn] , Vinohrady 28, Brno, žadatel:
[osobní údaj
odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] )],
neschvaluje
prominutí pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,Kč, za období od 01.12.2012 do 31.05.2016, k původnímu bytu
označenému č.
[osobní údaj odstraněn]
(jehož
[osobní údaj
odstraněn]
bytem č.
[osobní údaj odstraněn]
[osobní údaj
odstraněn]
byt č. [osobní údaj odstraněn] ), Vinohrady 28,
Brno, žadatel:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ) a
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ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
·

200. RMČ BS projednala dne 23.07.2018 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2018/200/36 Žádost o prominutí pohledávky Vinohrady 28, Brno
RMČ BS na 200. schůzi, konané dne 23.07.2018,
revokuje
usnesení RMČ/2017/134/32 ze dne 09.05.2017 [revokace usnesení
RMČ/2016/85/36 ze dne 27.06.2016 [doporučení ZMČ BS neschválit
prominutí pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. [osobní
údaj odstraněn] , Vinohrady 28, Brno, žadatel:
[osobní údaj
odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn] )], doporučení ZMČ BS
revokovat
usnesení
ZMČ/2016/16/21
ze
dne
14.09.2016
[neschválení prominutí pohledávky - bezdůvodného obohacení ve
výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016,
k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Vinohrady 28, Brno,
žadatel:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn]
)], doporučení ZMČ
BS schválit prominutí pohledávky bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od
01.12.2012 do 31.05.2016, k bytu č. [osobní údaj odstraněn] ,
Vinohrady 28, Brno, žadatel:
[osobní údaj odstraněn]
(
[osobní údaj odstraněn] ), za podmínky úhrady zbývajících
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů do 4 měsíců
od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí pohledávky
schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách],
revokuje
usnesení RMČ/2016/85/36 ze dne 27.06.2016 [doporučení ZMČ BS
neschválit prominutí pohledávky – bezdůvodného obohacení ve
výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k
bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Vinohrady 28, Brno,
žadatel:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn]
)],
doporučuje
ZMČ BS revokovat usnesení ZMČ/2016/16/21 ze dne 14.09.2016
[neschválení prominutí pohledávky – bezdůvodného obohacení ve
výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k
bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Vinohrady 28, Brno,
žadatel:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn]
)],
doporučuje
ZMČ
BS
neschválit
prominutí
pohledávky
bezdůvodného
obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.12.2012 do
31.05.2016, k [osobní údaj odstraněn] označenému č. [osobní
údaj odstraněn]
(jehož
[osobní údaj odstraněn]
[osobní
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údaj odstraněn]
bytem č.
[osobní údaj odstraněn]
[osobní
údaj odstraněn] byt č. [osobní údaj odstraněn] ), Vinohrady
28, Brno, žadatel:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ) a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení
materiálu
k
projednání
na
zasedání
ZMČ
BS.
Termín: 19.09.2018
Hlasováno: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
omluven

Butula
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
omluven

Schwab
pro

· 82. Komise bytová RMČ BS projednala dne 12.07.2018 s
výsledkem:
Usnesení 82.8.7. –
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ), Vinohrady 28, Brno, byt č.
[osobní údaj
odstraněn] – komise bytová revokuje své usnesení č. 53.3.3. ze
dne 20.04.2017
–
komise
bytová
doporučuje
RMČ
BS
revokovat
usnesení
RMČ/2017/134/32
ze
dne
09.05.2017
[revokace
usnesení
RMČ/2016/85/36 ze dne 27.06.2016 [doporučení ZMČ BS neschválit
prominutí pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. [osobní
údaj odstraněn] , Vinohrady 28, Brno, žadatel:
[osobní údaj
odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn] )], doporučení ZMČ BS
revokovat
usnesení
ZMČ/2016/16/21
ze
dne
14.09.2016
[neschválení prominutí pohledávky - bezdůvodného obohacení ve
výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016,
k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Vinohrady 28, Brno,
žadatel:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn]
)],
doporučení ZMČ
BS schválit prominutí pohledávky bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od
01.12.2012 do 31.05.2016, k bytu č. [osobní údaj odstraněn] ,
Vinohrady 28, Brno, žadatel:
[osobní údaj odstraněn]
(
[osobní údaj odstraněn] ), za podmínky úhrady zbývajících
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů do 4 měsíců
od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí pohledávky
schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách]
–
komise
bytová
doporučuje
RMČ
BS
revokovat
usnesení
RMČ/2016/85/36 ze dne 27.06.2016 [doporučení ZMČ BS neschválit
prominutí pohledávky – bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. [osobní
údaj odstraněn] , Vinohrady 28, Brno, žadatel:
[osobní údaj
odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] )]
– komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS revokovat
usnesení
ZMČ/2016/16/21
ze
dne
14.09.2016
[neschválení
prominutí pohledávky – bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. [osobní
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Švachula
pro

údaj odstraněn] , Vinohrady 28, Brno, žadatel:
[osobní údaj
odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] )]
– komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS neschválit
prominutí pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,Kč, za období od 01.12.2012 do 31.05.2016,
[osobní údaj
odstraněn]
bytu označenému č.
[osobní údaj odstraněn]
(jehož
[osobní údaj odstraněn]
bytem č.
[osobní údaj
odstraněn]
vznikl byt č.
[osobní údaj odstraněn] ),
Vinohrady 28, Brno, žadatel:
[osobní údaj odstraněn]
(
[osobní údaj odstraněn] )
Hlasováno: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přijato.
Oplatek

Machů

Butula

Vaňková

Hráček

Dumbrovská

Petrželka

Toman

Oulehlová

Kvapil

Dvořák

pro

pro

omluven

nepřítomna

pro

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

·

16. ZMČ BS projednalo dne 14.09.2016 s výsledkem:

Usnesení ZMČ/2016/16/21 Žádost o prominutí pohledávky Vinohrady 28, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn]
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
neschvaluje
prominutí pohledávky – bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. [osobní
údaj odstraněn] , Vinohrady 28, Brno, žadatel:
[osobní údaj
odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ) a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 1 proti, 5 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
Informace o
[osobní údaj odstraněn]
bytě č.
odstraněn] , Vinohrady 28, Brno:
Předpis nájemného a služeb za 05/2018:3.682,- Kč
Kč/m2/měsíc
Dluh
na
nájemném
a
službách
ke
0,- Kč
(ověřeno dne 04.07.2018)
Příslušenství
ke
dni
0,- Kč
(ověřeno dne 04.07.2018)
Aktuální
stav
celkového
dluhu
ke
0,- Kč

dni

87,31.05.2018:
04.07.2018:

dni

Předpis nájemného a služeb za 06/2018:3.682,- Kč
Kč/m2/měsíc
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Dluh
na
nájemném
a
službách
ke
0,- Kč
(ověřeno dne 16.07.2018)
Příslušenství
ke
dni
0,- Kč
(ověřeno dne 16.07.2018)
Aktuální
stav
celkového
dluhu
ke
0,- Kč

dni

16.07.2018:
dni

Předpis nájemného a služeb za 07/2018:3.682,- Kč
Kč/m2/měsíc
Dluh
na
nájemném
a
službách
ke
0,- Kč
(ověřeno dne 31.08.2018)
Příslušenství
ke
dni
0,- Kč
(ověřeno dne 31.08.2018)
Aktuální
stav
celkového
dluhu
ke
0,- Kč

30.06.2018:

dni

16.07.2018:
87,31.07.2018:
31.08.2018:

dni

Informace o
[osobní údaj odstraněn]
bytě č.
odstraněn] , Vinohrady 28, Brno (byt přidělený
odstraněn] ):
Předpis nájemného za 05/2018:
2.716,- Kč
Kč/m2/měsíc
(pouze čisté nájemné)

31.08.2018:

[osobní údaj
[osobní údaj
96,-

Bezdůvodné
obohacení:
63.775,- Kč
(ověřeno dne 04.07.2018, jedná se o částku rozdílu mezi
fakticky hrazenou úhradou za užívání bytu a úhradou, která
měla být hrazena ve výši obvyklého nájemného, dle kvality bytu
a katastrálního území, za období 12/2012-04/2017)
Příslušenství z bezdůvodného obohacení ke dni 04.07.2018:
9.864,- Kč
(ověřeno dne 04.07.2018)
Aktuální
stav
celkového
dluhu
ke
dni
04.07.2018:
73.639,- Kč
Předpis nájemného za 06/2018:
Kč/m2/měsíc
(pouze čisté nájemné)

2.716,- Kč

96,-

Bezdůvodné
obohacení:
63.775,- Kč
(ověřeno dne 16.07.2018, jedná se o částku rozdílu mezi
fakticky hrazenou úhradou za užívání bytu a úhradou, která
měla být hrazena ve výši obvyklého nájemného, dle kvality bytu
a katastrálního území, za období 12/2012-04/2017)
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Příslušenství z bezdůvodného obohacení ke dni 16.07.2018:
10.042,- Kč
(ověřeno dne 16.07.2018)
Aktuální
stav
celkového
dluhu
ke
dni
16.07.2018:
73.817,- Kč
Předpis nájemného za 07/2018:
Kč/m2/měsíc
(pouze čisté nájemné)

2.716,- Kč

96,-

Bezdůvodné
obohacení:
63.775,- Kč
(ověřeno dne 31.08.2018, jedná se o částku rozdílu mezi
fakticky hrazenou úhradou za užívání bytu a úhradou, která
měla být hrazena ve výši obvyklého nájemného, dle kvality bytu
a katastrálního území, za období 12/2012-04/2017)
Příslušenství z bezdůvodného obohacení ke dni 31.08.2018:
10.679,- Kč
(ověřeno dne 31.08.2018)
Aktuální
stav
celkového
dluhu
ke
dni
31.08.2018:
74.454,- Kč
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová)
XXX XXX (XXX), Vinohrady 28, byt č. X
Stanovisko BO:
– odbor bytový navrhuje revokovat usnesení 53. Komise bytové RMČ BS č. 53.3.3. ze dne
20.04.2017
– odbor bytový navrhuje revokovat usnesení RMČ/2017/134/32 ze dne 09.05.2017 [revokace
usnesení RMČ/2016/85/36 ze dne 27.06.2016 [doporučení ZMČ BS neschválit prominutí
pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do
31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)], doporučení ZMČ BS
revokovat usnesení ZMČ/2016/16/21 ze dne 14.09.2016 [neschválení prominutí pohledávky bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu
č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)], doporučení ZMČ BS schválit prominutí
pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.12.2012 do
31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX), za podmínky úhrady
zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů do 4 měsíců od konání ZMČ
BS, na kterém bylo prominutí pohledávky schváleno, bez možnosti uzavření dohody
o splátkách]
– odbor bytový navrhuje revokovat usnesení RMČ/2016/85/36 ze dne 27.06.2016 [doporučení
ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky – bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za
období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX
(XXX)] a usnesení ZMČ/2016/16/21 ze dne 14.09.2016 [neschválení prominutí pohledávky –
bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu
č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)]
– odbor bytový navrhuje neschválit prominutí pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši
48.776,- Kč, za období od 01.12.2012 do 31.05.2016, k XXX bytu označenému č. X (jehož XXX
XXX XXX bytem č. X XXX byt č. X), Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)
Poznámka BO:
1) Žádost pana XXX o prominutí pohledávky podaná dne 22.12.2016 a doplněná dne
27.03.2017 byla projednána 53. Komisí bytovou RMČ BS dne 20.04.2017 a následně 134.
RMČ BS dne 09.05.2017, která usnesením RMČ/2017/134/32 revokovala usnesení
RMČ/2016/85/36 ze dne 27.06.2016 [doporučení ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky
- bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016,
k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)], doporučila ZMČ BS revokovat
usnesení ZMČ/2016/16/21 ze dne 14.09.2016 [neschválení prominutí pohledávky bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016,
k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)] a doporučila ZMČ BS schválit
prominutí pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od
01.12.2012 do 31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX), za
podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů do 4
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí pohledávky schváleno, bez možnosti
uzavření dohody o splátkách.
2) Odbor bytový ÚMČ BS předkládá žádost pana XXX k novému projednání, neboť byly
zjištěny nové skutečnosti týkající se XXX XXX panem XXX do XXX XXX č. X a X v domě
Vinohrady 28, Brno - konkrétně byl na základě zadání OISBD vypracován znalecký posudek,
který stanovuje XXX XXX na provedení XXX XXX bytu č. X v domě Vinohrady 28, Brno.
3) Pan XXX na základě rozhodnutí RMČ BS XXX XXX č. X a X v domě Vinohrady 28, Brno,

přičemž XXX XXX s užíváním XXX XXX byl vydán dne 20.01.2014 (PM dne 24.01.2014) –
XXX XXX tak došlo XXX XXX XXX č. X a X a XXX zcela XXX byt č. X. XXX XXX XXX č. X
a X XXX také do té doby platný nájemní vztah k bytu č. X.
Informace o XXX bytě č. X, Vinohrady 28, Brno:
Prodej domu: dosud neprojednán
Poslední nájemní smlouva: na dobu neurčitou od 01.04.2001 (nájemní smlouva XXX XXX
XXX č. X a X na základě XXX XXX s užíváním XXX XXX,
který byl vydán dne 20.01.2014 a nabyl právní moci dne
24.01.2014 )
Podaná výpověď: ne
Žaloba o vyklizení: ne
Žaloba o zaplacení: ne
Žaloba na určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu: ne
Byt: XXX
Dohoda o splátkách dluhu: ne
Předpis nájemného a služeb za 05/2018:
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.05.2018:
(ověřeno dne 04.07.2018)
Příslušenství ke dni 04.07.2018:
(ověřeno dne 04.07.2018)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 04.07.2018:

3.682,- Kč

87,- Kč/m2/měsíc

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

Informace o XXX bytě č. X, Vinohrady 28, Brno (byt XXX XXX XXX):
Prodej domu: dosud neprojednán
Poslední nájemní smlouva: na dobu určitou od 01.07.2011 do 31.12.2011
Smlouva o XXX XXX XXX: podepsána do 31.12.2011 a dodatkem č. 1 prodloužen termín
dokončení XXX do 31.03.2013
Podaná výpověď: ne
Žaloba o vyklizení: ne
Žaloba o zaplacení: V 05/2017 předány na Odbor právní a organizační ÚMČ BS materiály
k podání žaloby o zaplacení dluhu na bezdůvodném obohacení ve výši 46.284,- Kč
Žaloba na určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu: ne
Byt: XXX

Dohoda o splátkách dluhu: ne
Předpis nájemného za 05/2018:
2.716,- Kč 96,- Kč/m2/měsíc
(pouze čisté nájemné)
Bezdůvodné obohacení:
63.775,- Kč
(ověřeno dne 04.07.2018, jedná se o částku rozdílu mezi fakticky hrazenou úhradou za užívání
bytu a úhradou, která měla být hrazena ve výši obvyklého nájemného, dle kvality bytu a
katastrálního území, za období 12/2012-04/2017)
9.864,- Kč
Příslušenství z bezdůvodného obohacení ke dni 04.07.2018:
(ověřeno dne 04.07.2018)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 04.07.2018:
73.639,- Kč
Historie případu:
Pan XXX byl od dubna 2001 nájemcem bytu č. X Vinohrady 28, Brno. 15. RMČ BS konaná
dne 04.05.2011, usnesením č. 115.103., schválila XXX XXX bytu č. X X bytem č. X, v domě
Vinohrady č. 28, Brno, pro nájemce p. XXX, a to na jeho XXX XXX. Dne 28.07.2011 podepsal
pan
XXX.
Smlouvu
o
XXX
XXX
XXX
(XXX
XXX)
a dne 03.12.2013 podepsal dodatek č. 1 ke zmíněné XXX XXX, s termínem XXX XXX do
31.03.2013. XXX XXX XXX byl XXX XXX vydán dne 20.01.2014, přičemž nabyl právní
moci dne 24.01.2014.
V únoru 2016 požádal pan XXX o vydání souhlasu k uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X
a bytu č. X Vinohrady 28, Brno a uvedl, že XXX XXX provedl XXX XXX.
71. RMČ BS na své schůzi dne 04.04.2016 usnesením č. 171.68 schválila narovnání právního
stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. X (vzniklému XXX XXX č. X a bytu č. X),
Vinohrady 28, Brno, uživatel XXX XXX, přičemž XXX XXX byly provedeny XXX XXX
uživatele s tím, že předmětný XXX nebude uživateli nijak zohledněn. Dále bylo schváleno
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2016 za měsíční nájemné
96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) – (a to v případě, že bylo možné v předmětném
domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro měsíc
předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to v případě,
že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy (včetně
bezdůvodného obohacení vzniklého za období od 01.01.2012 do 31.05.2016 splatného dne
30.04.2016), s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu č. X, Vinohrady 28, Brno
před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž všechny
podmínky měly být splněny nejpozději do 31.05.2016. Na základě sdělení bytového správce
nebyla dohoda o skončení nájmu bytu ani nájemní smlouva v termínu podepsána.
Dne 04.04.2016 byla panu XXX zaslána bytovým správcem výzva k úhradě – vydání
bezdůvodného obohacení, neboť bylo zjištěno, že za byt č. X byl chybně stanoven předpis úhrad
za jeho užívání, a to bez jeho navyšování na výši nájemného v místě a čase obvyklého. Pan
XXX byl tedy vyzván k vydání bezdůvodného obohacení – rozdílu mezi fakticky hrazenou
úhradou za užívání bytu a úhradou, která měla být hrazena ve výši obvyklého nájemného, dle
kvality bytu a katastrálního území, za byt č. X, Vinohrady 28, Brno, za období 01/2012 do
03/2016 v celkové výši 46.284,- Kč (byl současně upozorněn, že výše bezdůvodného obohacení
za období od 01/2012 do 05/2016 činí částku 48.776,- Kč), s podmínkou termínu úhrady do
30.04.2016. Pan XXX na zmíněnou výzvu reagoval dne 25.04.2016 žádostí
o prominutí úhrady části nájemného (žádost doručena na Odbor bytový ÚMČ BS dne
26.04.2016).

16. ZMČ BS na svém zasedání dne 14.09.2016 usnesením ZMČ/2016/16/21 neschválilo
prominutí pohledávky – bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od
01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, o čemž byl pan X písemně
informován dne 17.10.2016.
Dne 22.12.2016 byla doručena na Odbor bytový ÚMČ BS žádost pana XXX
o uzavření nové nájemní smlouvy. Současně pan XXX žádal o nové posouzení úhrady částky
bezdůvodného obohacení. Ve své žádosti pan XXX nesdělil nové skutečnosti. Pokud jde
o část žádosti týkající se uzavření nájemní smlouvy, byl materiál předložen k projednání na
50. Komisi bytovou RMČ BS konanou dne 09.03.2017 jako samostatný bod, která usnesením
č. 50.8.1. projednání tohoto bodu odložila.
Pan XXX byl bytovým správcem vyzván v únoru 2017 k vydání bezdůvodného obohacení
včetně příslušenství vypočteného k datu 30.01.2017, to vše v celkové výši 61.545,- Kč za
období od 01/2012 do 01/2017, s termínem úhrady do 15.03.2017.
V 05/2017 byly na Odbor právní a organizační ÚMČ BS předány materiály k podání žaloby o
zaplacení dluhu na bezdůvodném obohacení ve výši 46.284,- Kč.
Dne 27.03.2017 se pan XXX dostavil na Odbor bytový ÚMČ BS s informací, že trvá na
projednání své žádosti ve věci nového posouzení požadavku na úhradu pohledávky, ze dne
22.12.2016, s tím, že uznání dluhu na bezdůvodném obohacení v současné době podepisovat
nebude. Materiál byl projednán 53. Komisí bytovou RMČ BS konanou dne 20.04.2017 a
následně 134. RMČ BS, která dne 09.05.2017 usnesením RMČ/2017/134/32 revokovala
usnesení RMČ/2016/85/36 ze dne 27.06.2016 [doporučení ZMČ BS neschválit prominutí
pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do
31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)], doporučila ZMČ
BS revokovat usnesení ZMČ/2016/16/21 ze dne 14.09.2016 [neschválení prominutí
pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do
31.05.2016, k bytu č. X Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)] a doporučila ZMČ
BS schválit prominutí pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období
od 01.12.2012 do 31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX), za
podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů do 4
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí pohledávky schváleno, bez možnosti
uzavření dohody o splátkách.
Dne 20.04.2017 bylo doručeno na podatelnu ÚMČ BS podání právního zástupce pana XXX,
v němž mimo jiné žádá o naplnění závazku dle Smlouvy o XXX XXX XXX (XXX XXX)
uzavřené dne 28.07.2011, spočívající v XXX XXX XXX panem XXX do XXX XXX. Další
podání bylo ze strany právního zástupce doručeno dne 17.08.2017. Odbor bytový ÚMČ BS dne
15.09.2017 právnímu zástupci sdělil, že záležitost pana XXX je řešena Odborem bytovým
ÚMČ BS ve spolupráci s Odborem investičním a správy bytových domů ÚMČ BS s tím, že po
shromáždění veškerých nutných podkladů budou materiály týkající se žádosti pana XXX
předloženy k projednání orgánům samosprávy MČ BS a o výsledku projednání budou písemně
informováni.
Odbor bytový ÚMČ BS dne 14.09.2017 požádal OISBD o zjištění stavu, zda pan XXX XXX
XXX (uvedené v čl. IV., odst. 2 XXX XXX). OISBD zadal vypracování znaleckého posudku
z důvodu určení XXX XXX XXX č. X a X v domě Vinohrady 28, Brno. Dle znaleckého
posudku ze dne 29.12.2017 je XXX XXX XXX bytu č. X v domě Vinohrady 28, Brno
stanovena k roku XXX XXX XXX 2013 na XXX XXX, přičemž se zohledněním XXX XXX
XXX po dobu užívání bytu je výše XXX stanovena k roku 2017 na XXX XXX. S ohledem na
datum ukončení XXX XXX č. X a X (XXX XXX byl vydán dne 20.01.2014 a nabyl právní
moci dne 24.01.2014) se lze domnívat, že vůči pohledávce pana XXX, spočívající v provedení
XXX XXX XXX č. X dle uvedeného znaleckého posudku, lze uplatnit námitku promlčení.

Dle výpisu z KN ze dne 04.06.2018 není pan XXX XXX vlastníkem nemovitosti určené
k bydlení.
Žádost (doručená dne 26.04.2016):
Pan XXX v žádosti uvedl, že řádně XXX XXX č. X a X po odsouhlasení XXX
a řádně platil vyměřený nájem ve výši 1.470,- Kč měsíčně za byt č. X. Dále pan XXX sdělil, že
neměl povědomí o chybně stanovené výši nájemného. Pan XXX uvedl, že je XXX XXX člověk,
XXX XXX bylo motivováno snahou o zlepšení podmínek bydlení. Výzvu k úhradě dlužné
částky ve výši cca 50.000,- Kč pokládá za nedůvodnou, dle názoru pana XXX
k neoprávněnému majetkovému prospěchu nedošlo (viz příloha č. 2).
Žádost (doručená dne 22.12.2016):
Pan XXX ve své žádosti uvedl, že mu byl dne 12.04.2016 Odborem bytovým ÚMČ BS zaslán
návrh na uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku, která vznikla XXX XXX č. X
a X po XXX XXX XXX. Podmínkou pro uzavření uvedené nájemní smlouvy bylo zaplacení
částky v celkové výši 46.284,- Kč za období od 01/2012–03/2016 označené jako bezdůvodné
obohacení, jež mělo vzniknout mezi skutečně hrazeným a regulovaným nájemným za byt č. X
v domě Vinohrady 28, Brno.
Dále uvedl, že nebyl informován, že má dojít ke změně výše nájmu u zmiňovaného bytu
a z tohoto důvodu v dobré víře platil za XXX XXX č. X a X původně vymezený nájem. Do
XXX XXX XXX. Dále poukázal na skutečnost, že v průběhu XXX XXX byla velmi XXX
úroveň jeho bydlení.
Pan XXX uzavření nové nájemní smlouvy považuje za nezbytné a domnívá se, že k žádnému
neoprávněnému bezdůvodnému obohacení nedošlo a částka 46.284,- Kč požadovaná Odborem
bytovým ÚMČ Brno-střed by ho přivedla do finanční nouze. Žádá o nové posouzení požadavku
na úhradu předmětné částky (viz příloha č. 4).
Protokol (ze dne 27.03.2017):
Pan XXX se dostavil dne 27.03.2017 na Odbor bytový ÚMČ BS a do protokolu sdělil, že trvá
na projednání své žádosti ve věci nového posouzení požadavku na úhradu pohledávky, ze dne
22.12.2016, s tím, že uznání dluhu na bezdůvodném obohacení v současné době podepisovat
nebude (viz příloha č. 6).
Podání právního zástupce pana XXX (doručené dne 20.04.2017 a dne 17.08.2017):
Právní zástupce pana XXX v podání mimo jiné uvádí, že částka 46.284,- Kč, požadovaná za
dobu od 01.01.2012 do 31.05.2016 jakožto nájemné v dané lokalitě obvyklé, je v jednotlivých
měsících již nevymahatelná. Dále žádá o naplnění závazku dle Smlouvy o XXX XXX XXX
(XXX XXX) uzavřené dne 28.07.2011, tedy „zohlednit XXX XXX XXX a zvýšení jejich
kvality a stanovit dobu po kterou bude mít klient původní nájemné (před XXX), což bude
vázáno podle smlouvy XXX XXX XXX“ (viz příloha č. 7).

15. RMČ konaná dne 04.05.2011 projednala s výsledkem:
Usnesení 115.103. XXX XXX č. X X bytem č. X, Vinohrady 28, Brno
RMČ BS na 15. zasedání, konaném dne 04.05.2011,
schvaluje
XXX XXX XXX č. X X bytem č. X, v domě Vinohrady č. 28, Brno, pro nájemce
XXX XXX (XXX), a to na XXX XXX nájemce a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy na dobu určitou k bytu č. X, Vinohrady
28, Brno po XXX XXX XXX.
Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
71. RMČ konaná dne 04.04.2016 projednala s výsledkem:
Usnesení 171.68. Uzavření nájemní smlouvy k bytu – Vinohrady 28, Brno, byt č. X
RMČ BS na 71. zasedání, konaném dne 04.04.2016,
schvaluje
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. X (XXX XXX XXX č. X a č.
X), Vinohrady 28, Brno, uživatel XXX XXX (XXX), přičemž XXX XXX byly XXX XXX
XXX uživatele s tím, že předmětný XXX nebude uživateli nijak zohledněn.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.06.2016 za měsíční
nájemné 96,- Kč/m2, popř. 87,- Kč/m2 (dle kvality bytu) – (a to v případě, že bylo možné
v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), popř. dle předpisu nájemného platného pro
měsíc předcházející měsíci, od kterého je stanovena účinnost nové nájemní smlouvy (a to
v případě, že nebylo možné v předmětném domě jednostranně zvýšit nájemné), s podmínkou
úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
(včetně bezdůvodného obohacení vzniklého za období od 01.01.2012 do 31.05.2016 splatného
dne 30.04.2016), s podmínkou podpisu dohody o skončení nájmu bytu č. X, Vinohrady 28,
Brno před podpisem nájemní smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž
všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.05.2016 a
ukládá
bytovému odboru zajistit vystavení dohody o skončení nájmu a vystavení nájemní smlouvy
správcem k bytu v souladu s usnesením a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Oplatek
pro

Flamiková
omluvena

Bartík
pro

Kalousek
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Landa
pro

Schwab
pro

Bořecký
pro

Švachula
pro

34. Komise bytová RMČ BS projednala dne 02.06.2016 s výsledkem:
Usnesení 34.3.3. – XXX XXX (XXX), Vinohrady 28, byt č. X
– komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí pohledávky –
bezdůvodného obohacení ve výši 70 % z celkové částky 48.776,- Kč, tzn. 34.143,20 Kč za
období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX
(XXX), za podmínky, že zbývající bezdůvodné obohacení ve výši 14.632,80 Kč bude uhrazeno
do 1 měsíce od konání ZMČ BS

Dvořák
pro

Hlasováno: 1 pro, 0 proti, 6 zdrželo se.
Usnesení nebylo přijato.
Oplatek
zdržel se

Machů
omluven

Butula
Vaňková
zdržel se nepřítomna

Hráček
zdržel se

Dumbrovská Petrželka
zdržela se
nepřítomen

Toman
omluven

Oulehlová
zdržela se

Kvapil
zdržel se

Dvořák
pro

Usnesení 34.3.3. – XXX XXX (XXX), Vinohrady 28, byt č. X
– komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky
– bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu
č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)
Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 2 zdrželi se.
Usnesení nebylo přijato.
Oplatek
pro

Machů
omluven

Butula
Vaňková
zdržel se nepřítomna

Hráček
pro

Dumbrovská Petrželka
pro
nepřítomen

Toman
omluven

Oulehlová Kvapil
pro
pro

Dvořák
zdržel se

85. RMČ BS projednala dne 27.06.2016 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2016/85/36 Žádost o prominutí pohledávky – Vinohrady 28, Brno
RMČ BS na 85. zasedání, konaném dne 27.06.2016,
doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky – bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za
období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX
(XXX) a
ukládá
vedoucí bytového odboru zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na zasedání
ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 3 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
zdržel se

Bořecký
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Kalousek
zdržel se

Landa
zdržel se

Oplatek
pro

Schwab Švachula
pro
pro

16. ZMČ BS projednalo dne 14.09.2016 s výsledkem:
Usnesení ZMČ/2016/16/21 Žádost o prominutí pohledávky - Vinohrady 28, Brno, byt č.
X
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 14.09.2016,
neschvaluje
prominutí pohledávky – bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od
01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX) a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 28 pro, 1 proti, 5 zdržel se, 5 nehlasoval
Usnesení k bodu 21 bylo přijato.
50. Komise bytová RMČ BS projednala dne 09.03.2017 s výsledkem:

Usnesení 50.3.2. – XXX XXX (XXX), Vinohrady 28, byt č. X
– komise bytová odkládá projednání
Hlasováno: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Oplatek
pro

Machů
pro

Butula
pro

Vaňková
pro

Hráček
pro

Dumbrovská
pro

Petrželka
pro

Toman Oulehlová
zdržel se
pro

Kvapil
pro

Dvořák
pro

53. Komise bytová RMČ BS projednala dne 20.04.2017 s výsledkem:
Usnesení 53.3.3. – XXX XXX (XXX), Vinohrady 28, Brno, byt č. X
– komise bytová doporučuje RMČ BS revokovat usnesení RMČ/2016/85/36 ze dne
27.06.2016 [doporučení ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky – bezdůvodného obohacení
ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno,
žadatel: XXX XXX (XXX)]
– komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS revokovat usnesení
ZMČ/2016/16/21 ze dne 14.09.2016 [neschválení prominutí pohledávky – bezdůvodného
obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do 31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady
28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)]
– komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí pohledávky –
bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.12.2012 do 31.05.2016, k bytu
č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX), za podmínky úhrady zbývajících
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů do 4 měsíců od konání ZMČ BS, na
kterém bylo prominutí pohledávky schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách
Hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Oplatek
omluven

Machů
pro

Butula
pro

Vaňková
pro

Hráček
pro

Dumbrovská
nehlasovala

Petrželka
pro

Toman
pro

Oulehlová
pro

Kvapil
pro

134. RMČ BS projednala dne 09.05.2017 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2017/134/32 Žádost o prominutí pohledávky – Vinohrady 28, Brno
RMČ BS na 134. schůzi, konané dne 09.05.2017,
revokuje
usnesení RMČ/2016/85/36 ze dne 27.06.2016 [doporučení ZMČ BS neschválit prominutí
pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do
31.05.2016, k bytu č. X Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)],
doporučuje
ZMČ BS revokovat usnesení ZMČ/2016/16/21 ze dne 14.09.2016 [neschválení prominutí
pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za období od 01.01.2012 do
31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX (XXX)],
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - bezdůvodného obohacení ve výši 48.776,- Kč, za
období od 01.12.2012 do 31.05.2016, k bytu č. X, Vinohrady 28, Brno, žadatel: XXX XXX
(XXX), za podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
do 4 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí pohledávky schváleno, bez možnosti
uzavření dohody o splátkách a
ukládá

Dvořák
pro

vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na zasedání
ZMČ BS.
Termín: 21.06.2017
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

