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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 28. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 02.05.2018

Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 102, Bratislavská 1,
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
neschvaluje
prominutí pohledávky – smluvní pokuty (dle čl. VII., odst. 1)
smlouvy
o
nájmu
prostor
sloužících
podnikání
ze
dne
02.04.2013) ve výši 59.490,- Kč, nebytový prostor č. 102,
Bratislavská 1, Brno, nájemce: A. T. Mont s.r.o., IČ: 292 95
785 a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 179. RMČ BS projednala dne 05.03.2018 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2018/179/45 Žádost o prominutí smluvní pokuty nebytový prostor č. 102, Bratislavská 1, Brno
RMČ BS na 179. schůzi, konané dne 05.03.2018,
doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky – smluvní pokuty (dle
čl. VII., odst. 1) smlouvy o nájmu prostor sloužících
podnikání ze dne 02.04.2013) ve výši 59.490,- Kč, nebytový
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prostor č. 102, Bratislavská 1, Brno, nájemce: A. T. Mont
s.r.o., IČ: 292 95 785 a
ukládá
vedoucí bytového odboru zajistit zpracování a předložení
materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 02.05.2018
Hlasování: 10 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
omluven

 69. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 20.02.2018 s
výsledkem:
Usnesení 69.7.2.:
- DK nedoporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí
pohledávky – smluvní pokuty (dle čl. VII., odst. 1) smlouvy o
nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 02.04.2013) ve výši
44.163,- Kč, nebytový prostor č. 102, Bratislavská 1, Brno,
nájemce: A. T. Mont s r.o., IČ: 292 95 785
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 5 zdrželo se.
Usnesení bylo přijato.
Bartík

Machů

Bezvodová

Dumbrovská

Jedelský

Kotěra

Nozar

Růčka

Dufka

Pazdírek

Lukešová

pro

zdržel se

zdržela se

pro

pro

zdržel se

zdržel se

pro

pro

zdržel se

pro

Informace k nebytovému prostoru č. 102, Bratislavská 1, Brno:
Dluh na nájemném a službách (ze stávající nájemní smlouvy) ke
dni 12.02.2018: 6.332,- Kč.
Dluh na nájemném a službách (ze stávající nájemní smlouvy) ke
dni 16.04.2018: 14.428,- Kč.
Dluh na nájemném a službách (z původní nájemní smlouvy) ke dni
12.02.2018: 21.545,- Kč.
Dluh na nájemném a službách (z původní nájemní smlouvy) ke dni
16.04.2018: 16.545,- Kč.
Dluh na smluvní pokutě ke dni 12.02.2018: 44.163,- Kč.
Dluh na smluvní pokutě ke dni 16.04.2018: 59.490,- Kč.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČ:
předmět podnikání:
adresa nebytového prostoru:
umístění:
prodej domu:
původní nájemní smlouva:
stávající nájemní smlouva:
doba nájmu:
účel nájmu:
celková výměra:
celková podlahová plocha:
nájemné:
smlouva o právu provést stavbu:
umořování:
dluh na nájemném a službách:
(ze stávající nájemní smlouvy)
příslušenství:
schválený podnájem:
jiný nebytový prostor v nájmu:

A. T. Mont s.r.o.
292 95 785
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Bratislavská 1, nebytový prostor č. 102
I. nadzemní podlaží
doposud neprojednán
účinnost od 01.04.2013 do 31.08.2017
účinnost od 01.01.2018
neurčitá
hostinská činnost
101,7 m2
112,0 m2
69.258,- Kč/rok (tj. 681,- Kč/m2/rok – dle celkové
výměry)
ne
ne
6.332,- Kč (ke dni 12.02.2018)

narůstá
ne
ano – nebytový prostor č. 201, Bratislavská 1, Brno
účel nájmu: hostinská činnost
nájemné: 6.435,- Kč/rok, tj. 330,- Kč/m2/rok,
dluh na nájemném a službách: 540,- Kč (ke dni
12.02.2018)
za nepředání prostoru nejpozději v den skončení
nájmu vyčíslena:
1) smluvní pokuta: 3.960,- Kč (za období od
01.09.2017 do 30.11.2017)
dluh na smluvní pokutě: 2.676,- Kč (ke dni
12.02.2018)
2) smluvní pokuta: 1.320,- Kč (za období od
01.12.2017 do 31.12.2017)
splatnost dne 23.02.2018
dluh na smluvní pokutě: 0,- Kč (ke dni
12.02.2018)
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ne
- ze strany nájemce:
ne
Historie (vztahující se k původní nájemní smlouvě k nebytovému prostoru č. 102,
Bratislavská 1, Brno):
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ano (doručená dne 29.07.2017)
- ze strany nájemce:
ne

námitky proti výpovědi:
ano (doručené dne 22.08.2017)
(vznesené do 1 měsíce ode dne doručení výpovědi)
výpovědní doba:
01.-31.08.2017
dluh na nájemném a službách:
21.545,- Kč (ke dni 12.02.2018)
(z původní nájemní smlouvy)
příslušenství:
narůstá
dohoda o splátkách:
ano – od 25.10.2017 do 25.07.2018 (již není platná)
celková dlužná částka: 47.163,- Kč
zbývající dlužná částka: 21.545,- Kč (ke dni
12.02.2018)
výše splátek 9 x 5.000,- Kč, 1 x 2.163,- Kč
3. splátka ve výši 5.000,- Kč uhrazena po termínu, čímž
se stala splatnou celá dlužná částka
za nepředání prostoru nejpozději v den skončení nájmu vyčíslena (dle čl. VII., odst. 1)
smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 02.04.2013):
1) smluvní pokuta:
45.981,- Kč (za období od 01.09.2017 do 30.11.2017)
dluh na smluvní pokutě:
44.163,- Kč (ke dni 12.02.2018)
2) smluvní pokuta:
15.327,- (za období od 01.12.2017 do 31.12.2017)
splatnost dne 23.02.2018
dluh na smluvní pokutě:
0,- Kč (ke dni 12.02.2018)
Žádost paní Opavové doručená na podatelnu ÚMČ BS dne 29.01.2018 (viz příloha č. 2):
Paní Opavová uvádí, že dne 01.09.2017 společnosti A. T. Mont s.r.o. počala běžet výpovědní
lhůta z nebytového prostoru č. 102 a 201, Bratislavská 1, Brno a byla jí vyměřena smluvní
pokuta ve výši 91.130,- Kč. V době před výpovědí měla xxx xxx, které jí znemožnily věnovat
se firmě. Z toho důvodu firma nevydělávala a nebyla schopna plnit své závazky vůči městu
Brnu. I přes xxx xxx s městem komunikovala a podepsala splátkový kalendář na dluh na
nájemném 41.163,- Kč. (Pozn. BO: dne 16.10.2017 byla formou notářského zápisu uzavřena
dohoda o splátkách a dohoda o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu a to na částku
47.163,- Kč – dluh na nájemném a službách za nebytový prostor č. 102, Bratislavská 1, Brno.)
Nájemkyně uvádí, že zaplatila na nově vzniklé smlouvě tříměsíční nájemné ve výši 18.924,- Kč
(Pozn. BO: jedná se o nájemné za tři měsíce předem, uhrazené jednorázově před podpisy
nájemních smluv k nebytovému prostoru č. 102, Bratislavská 1, Brno a k nebytovému prostoru
č. 201, Bratislavská 1, Brno). Z vyměřené pokuty 91.130,- Kč poměrnou část zaplatila.
Podotýká a zdůrazňuje, že kdyby neustále nemusela platit penále a pokuty městu Brnu, tak dnes
nedluží na nájemném.
Ke konci roku se opozdila se splátkou na splátkovém kalendáři stanovenou ke dni 25.12.2017,
kterou zaplatila dne 03.01.2018. Tato platba se opozdila z důvodu svátků a platba z účtu
neodešla. Dne 3.1.2018 uhradila tuto částku a navíc další před stanoveným dnem 25.01.2018.
Nyní je tento dluh splatný ve výši 21.163,- Kč. (Pozn. BO: Dopisem ze dne 09.01.2018 byla
společnost A. T. Mont s.r.o. upozorněna, že nebyla uhrazena stanovená splátka, čímž se stala
splatná celá dosud nezaplacená dlužná částka, která ke dni 09.01.2018 činila 21.545,- Kč.)
Paní Opavová uvádí, že za posledních pár měsíců firma začala opět vydělávat, ale tyto peníze
nestačí na pokrytí vyměřených smluvních pokut a penále od města Brna.
Zdůrazňuje, že „zbývající nedoplacené penále ve výši 63.490,- Kč“ (Pozn. BO: ke dni
12.02.2018 činí za oba nebytové prostory č. 102 a č. 201 dluh na smluvních pokutách částku
46.839,- Kč, smluvní pokuty ve výši 16.647,- Kč dosud nejsou splatné) je momentálně pro
společnost A. T. Mont s.r.o. likvidační a není schopna tento dluh uhradit. Tímto žádá o
„prominutí této smluvní pokuty“, protože jinak společnost zkrachuje a ona zůstane xxx xxx
x xxx xxx.

Historie případu:
Podání nájemce doručená dne 22.08.2017:
Nájemce uvádí, že k dluhu z jejich strany nedošlo záměrně. Společnost přišla o značnou část prostředků, 100.000,Kč. Nyní zrealizovali jiný obchod a investovali peníze do rekonstrukce a zařízení výroby potravin v těchto
obchodních prostorech. Proto se dostali do finanční tísně. Nájemce žádá o zpětvzetí výpovědi, jelikož tento obchod
právě rozjíždí. Současně žádá o splátkový kalendář tohoto dluhu, jelikož tento obchod právě rozjíždí a nemohli
potřebnou částku k uhrazení dluhu sehnat. Ze stejného důvodu žádá i o novou nájemní smlouvu.
Podání nájemce doručené dne 04.09.2017:
Bývalý nájemce žádá o splátkový kalendář na dluh, který vznikl na nájemném v prostoru č. 102 ke dni 01.09.2017
ve výši 52.832,- Kč. (Poznámka BO: částka 52.832,- Kč bude splatná dne 25.09.2017, v současné době tj. dne
15.09.2017 je splatná pouze částka 47.163,- Kč)
Zavazuje se platit měsíční nájemné a k tomu navrhuje částku 5.000,- Kč, kterou by splácel dluh.
Vyjádření SNMČ BS doručené dne 11.09.2017:
„V souvislosti s Vašim požadavkem bylo provedeno místní šetření ve věci užívání
NP č. 102 + 201 nájemce A.T.Mont s.r.o. na Bratislavské č. 1
- NP č. 101 + 201 užívá pouze nájemce sjednaný v NS t.j. A.T.Mont s.r.o. IČ: 292 95 783
- na místě nebylo zjištěno užívání jinou firmou nebo osobou
- účel nájmu dle Dodatku č. 1 ze dne 01.08.2013 je hostinská činnost, uvedená činnost však v
prostoru není provozována, v současné době je prostor uzavřen a slouží jako sklad
- NS je na dobu neurčitou od 01.04.2013, dne 12.7.2017 podána výpověď, prostor užíván
po výpovědi
- nebylo zjištěno neoprávněné užívání jiného prostoru
- nezjištěny nepovolené stavební úpravy
- ze strany A.T.Montu s.r.o. není zájem uvedené prostory předat.“
DK na zasedání konaném dne 19.09.2017 rozhodla takto:
Usnesení 60.6.1.:
- DK doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že společnost A. T. Mont s.r.o., IČ: 292 95 785, dne 22.08.2017
doručila na podatelnu MČ BS námitky proti výpovědi z nájmu prostoru č. 102, Bratislavská 1, Brno
- DK doporučuje RMČ BS schválit zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru č. 102, Bratislavská 1, Brno,
budoucí nájemce: A. T. Mont s.r.o., IČ: 292 95 785, předpokládaný účel nájmu: provozování hostinské činnosti,
nájemné: min. 681- Kč/m2/rok, na úřední desce MČ BS, přičemž ke zveřejnění adresného záměru dojde až po
přeměření předmětného prostoru
- DK doporučuje RMČ BS schválit uzavření dohody o splátkách s žadatelem: A. T. Mont s.r.o., IČ: 292 95 785,
prostor č. 102, Bratislavská 1, Brno na dlužné nájemné a služby v celkové výši 47.163,- Kč bez příslušenství na
dobu 10 měsíců s tím, že 1. - 9. měsíční splátka bude ve výši 5.000,- Kč a 10. splátka ve výši 2.163,- Kč, která
bude obsahem notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, s podmínkou
podpisu dohody o splátkách formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady
žadatele nejpozději do 20.10.2017
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Bartík Machů Bezvodová Dumbrovská Jedelský Kotěra Nozar Růčka Oplatek Pazdírek Lukešová
pro
pro nepřítomna
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluvena
Usnesení

RMČ/2017/156/60 Pronájem prostoru a uzavření dohody o splátkách - prostor č. 102, Bratislavská 1,
Brno
RMČ BS na 156. schůzi, konané dne 02.10.2017,
bere na vědomí
že společnost A. T. Mont s.r.o., IČ: 292 95 785, dne 22.08.2017 doručila na podatelnu MČ BS námitky proti
výpovědi z nájmu prostoru č. 102, Bratislavská 1, Brno,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru č. 102, Bratislavská 1, Brno, budoucí nájemce: A. T. Mont s.r.o.,
IČ: 292 95 785, předpokládaný účel nájmu: provozování hostinské činnosti, nájemné: min. 681- Kč/m2/rok, na
úřední desce MČ BS, přičemž ke zveřejnění adresného záměru dojde až po přeměření předmětného prostoru (viz
příloha č. 4),
schvaluje
uzavření dohody o splátkách s žadatelem: A. T. Mont s.r.o., IČ: 292 95 785, prostor č. 102, Bratislavská 1, Brno

Bartík
pro

na dlužné nájemné a služby v celkové výši 47.163,- Kč bez příslušenství na dobu 10 měsíců s tím, že 1. - 9. měsíční
splátka bude ve výši 5.000,- Kč a 10. splátka ve výši 2.163,- Kč (viz příloha č. 5), která bude obsahem notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, s podmínkou podpisu dohody o splátkách
formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele nejpozději do
20.10.2017,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o splátkách formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti na
náklady žadatele a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS, zajistit zpracování a podpis
výše uvedeného dokumentu a seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 02.11.2017
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
Butula
Doležel
Dumbrovská Dvořák
Flamiková Landa
Oplatek
Schwab
Švachula
pro
pro
pro
omluvena
pro
omluvena pro
pro
pro
pro
1) Adresný záměr pronájmu nebytového prostoru č. 102, Bratislavská 1, Brno, budoucí nájemce: A. T.
Mont s.r.o., IČ: 292 95 785, předpokládaný účel nájmu: provozování hostinské činnosti, nájemné: min.
681- Kč/m2/rok, byl zveřejněn na úřední desce MČ BS od 11.10.2017 do 30.10.2017. Na záměr se nepřihlásil
žádný žadatel.
2) Dohoda o splátkách byla s bývalým nájemcem uzavřena dne 16.10.2017.
DK na zasedání konaném dne 14.11.2017 rozhodla takto:
Usnesení 64.3.2.:
- DK doporučuje RMČ BS schválit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2018,
nebytový prostor č. 102, Bratislavská 1, Brno, nájemce: A. T. Mont s.r.o., IČ: 292 95 785, účel nájmu: provozování
hostinské činnosti, nájemné: 69.258,- Kč/rok, za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
nebytového prostoru/ů před podpisem nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 18.12.2017
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Bartík Machů Bezvodová Dumbrovská Jedelský Kotěra Nozar Růčka Oplatek Pazdírek Lukešová
pro
pro
omluvena
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluven
pro

Usnesení

Bartík
pro

RMČ/2017/166/48 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 102,
Bratislavská 1, Brno
RMČ BS na 166. schůzi, konané dne 27.11.2017,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2018, nebytový prostor č. 102, Bratislavská 1,
Brno, nájemce: A. T. Mont s.r.o., IČ: 292 95 785, účel nájmu: provozování hostinské činnosti, nájemné:
69.258,- Kč/rok, za podmínky úhrady závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového prostoru/ů před
podpisem nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 18.12.2017 (viz příloha č. 4),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 18.12.2017
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
Butula
Doležel
Dumbrovská Dvořák
Flamiková Landa
Oplatek
Schwab
Švachula
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluven pro
pro
pro

Příloha materiálu č. 2

