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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 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 21.03.2018

Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 104, Orlí 8, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise dislokační)
Příloha č. 2 - Žádost doručená dne 07.11.2016
Příloha č. 3 - Podání doručené dne 17.01.2017
Příloha č. 4 - Podání doručené dne 22.03.2017
Příloha č. 5 - Upomínka ze dne 12.04.2017
Příloha č. 6 - Podání doručené dne 22.08.2017
Příloha č. 7 - Podání doručené dne 18.09.2017
Příloha č. 8 - Podání doručené dne 11.01.2018

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Skalická Martina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
neschvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši 18.545,Kč a úrocích z prodlení ve výši 6.679,- Kč (úroky z prodlení
vyčísleny ke dni konání ZMČ BS dne 21.03.2018), nebytový prostor č.
104, Orlí 8, Brno, bývalý nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63
246 a
ukládá
bytovému odboru seznámit bývalého nájemce s usnesením ZMČ BS.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:


176. RMČ BS projednala dne 12.02.2018 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2018/176/51 Žádost o prominutí pohledávky - nebytový
prostor č. 104, Orlí 8, Brno
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RMČ BS na 176. schůzi, konané dne 12.02.2018,
revokuje
usnesení RMČ/2017/159/13 ze dne 23.10.2017 [RMČ BS doporučuje ZMČ BS
neschválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve
výši 17.485,- Kč a úrocích z prodlení ve výši 5.752,- Kč (úroky z
prodlení vyčísleny ke dni konání RMČ BS dne 23.10.2017), prostor č.
104, Orlí 8, Brno, bývalý nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63
246],
doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a
službách ve výši 18.545,- Kč a úrocích z prodlení ve výši 6.528,- Kč
(úroky z prodlení vyčísleny ke dni konání RMČ BS dne 12.02.2018),
nebytový prostor č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý nájemce: BEKAM spol. s
r.o., IČ: 449 63 246 a
ukládá
vedoucí bytového odboru zajistit zpracování a předložení materiálu k
projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 21.03.2018
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská
pro

Dvořák
omluven

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

 68. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 23.01.2018 s výsledkem:
Usnesení 68.4.3.:
- DK revokuje svoje usnesení č. 61.6.3. ze dne 03.10.2017 [DK
nedoporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí pohledávky –
dluhu na nájemném a službách ve výši 17.485,- Kč a úrocích
z prodlení ve výši 5.577,- Kč (úroky z prodlení vyčísleny ke dni
konání DK dne 03.10.2017), prostor č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý
nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246]
- DK doporučuje RMČ BS revokovat usnesení RMČ/2017/159/13 ze dne
23.10.2017 [RMČ BS doporučuje ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky
- dluhu na nájemném a službách ve výši 17.485,- Kč a úrocích
z prodlení ve výši 5.752,- Kč (úroky z prodlení vyčísleny ke dni
konání RMČ BS dne 23.10.2017), prostor č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý
nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246]
- DK nedoporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí
pohledávky – dluhu na nájemném a službách ve výši 18.545,- Kč a
úrocích z prodlení ve výši 6.500,- Kč (úroky z prodlení vyčísleny ke
dni konání RMČ BS dne 05.02.2018), nebytový prostor č. 104, Orlí 8,
Brno, bývalý nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246
Hlasování: 7 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

nepřítomen

pro

nepřítomen

pro

omluvena

Poznámka BO:
Úroky z prodlení náležející k celkovému dluhu na nájemném a službách
(ve výši 18.545,- Kč) spojených s užíváním nebytového prostoru č.
104, Orlí 8, Brno, byly vyčísleny ve výši 6.528,- Kč (ke dni konání
RMČ BS dne 12.02.2018).
Vzhledem k tomu, že je materiál předložen k projednání na 27.
zasedání ZMČ BS, konané dne 21.03.2018, došlo k novému vyčíslení
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úroků z prodlení náležejících k předmětnému dluhu. Ke dni konání 27.
ZMČ BS, tj. ke dni 21.03.2018 budou činit úroky z prodlení částku
6.679,- Kč, což je zohledněno v návrhu usnesení ZMČ BS.
Dluh na nájemném a službách uvedený v Důvodové zprávě z komise
dislokační zůstává ke dni 05.03.2018 nezměněn.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
bývalý nájemce:
BEKAM spol. s r.o.
IČ:
449 63 246
předmět podnikání:
Kovoobrábění
Truhlářství
Provozování koupaliště
Obchodní živnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej
adresa nebytového prostoru: Orlí 8, prostor č. 104
umístění:
I. NP
prodej domu:
doposud neprojednán
poslední nájemní smlouva:
účinnost od 07.01.2009 (ukončena výpovědí k 29.02.2016)
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování tabáku a novinového zboží
původní celková výměra:
29 m2
nová celková výměra:
21,8 m2
celková podlahová plocha:
13,6 m2
nájemné:
88.308,- Kč/rok (tj. 3.045,- Kč/m2/rok – dle původní celkové
výměry)
smlouva o právu provést stavbu: ne
konečná dohoda:
z roku 1994
umořování:
ne
RMČ BS schválila vyplacení technického zhodnocení ve výši 23.399,- Kč (za podmínky
úhrady dluhu prostor sloužících podnikání č. 104, Orlí 8/10/12, Brno, BEKAM spol. s r.o.,
IČ: 449 63 246)
sleva na nájemném:
ne
dluh na nájemném a službách: 38.545,- Kč (ke dni 27.09.2017)
částečná úhrada dluhu:
20.000,- Kč (dne 09.01.2018)
dluh na nájemném a službách: 18.545,- Kč (ke dni 12.01.2018)
období dluhu:
02 – 04/2016
příslušenství:
6.500,- Kč (ke dni konání RMČ BS 05.02.2018)
dohoda o splátkách:
ne
podnájem:
ne
jiný nebytový prostor v nájmu: ne
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů):
- ze strany pronajímatele:
ano (odeslána dne 04.08.2015)
výpovědní lhůta:
09/2015 - 02/2016
nebytový prostor vrácen pronajímateli: 25.04.2016
- ze strany nájemce:
ne
Podání bývalého nájemce doručené dne 11.01.2018 (viz příloha č. 8):
Bývalý nájemce uvádí, že je již pátým rokem ve starobním důchodu a je dlouhodobě nemocen,
proto by přivítal vzájemnou dohodu pro ukončení sporu. Navrhuje a již uhradil z dlužné částky
cca 40.000,- Kč polovinu dluhu. Uvádí, že jsou to všechny jeho finance včetně zrušeného
předčasně vybraného penzijního pojištění a žádá město, aby zbývající dlužná částka mu byla
prominuta.

Poznámka BO:
1) ZMČ BS na 22. zasedání, konaném dne 21.06.2017, neschválila prominutí pohledávky dluhu na nájemném a službách ve výši 17.485,- Kč a úrocích z prodlení ve výši 4.673,- Kč
(obojí vyčísleno ke dni konání ZMČ BS dne 21.06.2017), prostor č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý
nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246
2) Dne 22.08.2017 doručil bývalý nájemce podání, kde navrhuje, že nadále spornou částku na
nájemném po vzájemném zápočtu ve výši 17.485,- Kč uhradí. Penále ve výši 4.673,- Kč uhradit
odmítá (viz příloha č. 6)
3) Sdělení OISBD doručené dne 29.08.2017: z důvodu, že společnost nedodala potvrzení o
bezdlužnosti, nebylo technické zhodnocení zatím vyplaceno
4) Dne 18.09.2017 doručil bývalý nájemce podání, ve kterém navrhuje, že spornou částku na
nájemném ve výši 17.485,- Kč uhradí. Penále ve výši 4.673,- Kč uhradit odmítá (viz příloha
č. 7)
5) RMČ BS na 159. schůzi, konané dne 23.10.2017 doporučila ZMČ BS neschválit prominutí
pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši 17.485,- Kč a úrocích z prodlení ve výši
5.752,- Kč
6) do ZMČ BS nepředloženo - bývalý nájemce byl informován o zápočtu pohledávek a o výši
dluhu. Byl požádán, aby doložil uhrazení částek, o kterém se zmínil v jeho podáních ze dne
10.01.2017, 20.07.2017 a 02.09.2017
7) Dne 11.01.2018 doručil bývalý nájemce podání, kde uvádí, že uhradil z dlužné částky
cca 40.000,- Kč polovinu a navrhuje prominutí zbytku dluhu. (Pozn. BO: uhradil 20.000,Kč dne 09.01.2018) (viz příloha č. 8)
Historie případu:
Poznámka BO:
1) Dopisem ze dne 25.10.2016 byla společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, vyzvána k úhradě dlužné
částky z nebytových prostor.
2) Dne 07.11.2016 doručila společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, žádost, zda by bylo možné počkat na
výpočet zůstatku finančních prostředků za provedené opravy prostor sloužících podnikání (viz příloha č. 2).
3) Dopisem ze dne 10.11.2016 bylo společnosti BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, sděleno, že Odbor bytový
nemá k dispozici žádné usnesení týkající se výpočtu zůstatku finančních prostředků za provedené opravy prostor
sloužících podnikání, ani usnesení týkající se zápočtu, a že z tohoto důvodu bude nadále postupováno, jak bylo
sděleno dopisem ze dne 25.10.2016. Dále byla společnost společnosti BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246,
upozorněna na skutečnost, že do doby uhrazení dluhu na nájemném a službách, narůstá také příslušenství, které
bude vyčísleno ke dni úhrady dlužné částky.
4) 106. RMČ BS konaná dne 28.11.2016 usnesením RMČ/2016/106/25 souhlasila s vyplacením technického
zhodnocení ve výši 23.399,- Kč, z důvodu skončení nájemního vztahu (dle platné právní úpravy zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) za podmínky úhrady dluhu, prostor sloužících podnikání č. 104, Orlí 8/10/12,
Brno, BEKAM spol. s r. o., IČ 449 63 24, dále uložila Odboru investičnímu a správy bytových domů vyplacení
technického zhodnocení dle výše uvedeného zajistit a uložila Odboru investičnímu a správy bytových domů
seznámit žadatele s usnesením RMČ Brno-střed.
5) Dne 21.02.2017 předal Odbor bytový materiály k podání žaloby o zaplacení dlužné částky Odboru právnímu a
organizačnímu.
6) Dne 17.01.2017 doručila společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, své podání ze dne 10.01.2017, ve
kterém navrhuje, že z celkové dlužné částky uhradí 22.000,- Kč a bude považovat věc za vyřízenou (viz příloha
č. 3). Z obsahu předmětného podání lze dovodit, že se jedná o žádost o částečné prominutí dluhu na jistině a
příslušenství.
7) Dopisem ze dne 17.02.2017 byla společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, vyzvána k podpisu uznání
dluhu s tím, že poté bude její podání předloženo k projednání v samosprávných orgánech MČ BS.
8) Dne 22.03.2017 doručila společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, podání, ve kterém podmiňuje
podepsání uznání dluhu zrušením všech úroků a zárukou, že komise přistoupí na kompromisní návrh
společnosti BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, týkající se úhrady dluhu (viz příloha č. 4).
9) Pan Kameník se dostavil do kanceláře SNMČ BS, kde podepsal na upomínce datované 12.04.2017 souhlas
s provedením zápočtu přeplatku za vyúčtování služeb za rok 2015 na nejstarší evidovaný dluh, tj. za měsíc 08 a
částečně za měsíc 11/2015 (viz příloha č. 5).
10) RMČ BS na 135. schůzi, konané dne 15.05.2017, doporučila ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky -

dluhu na nájemném a službách ve výši 17.485,- Kč a úrocích z prodlení ve výši 4.349,- Kč (obojí vyčísleno ke dni
konání RMČ BS dne 15.05.2017), prostor č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449
63 246.
11) ZMČ BS na 22. zasedání, konaném dne 21.06.2017, neschválila prominutí pohledávky - dluhu na nájemném
a službách ve výši 17.485,- Kč a úrocích z prodlení ve výši 4.673,- Kč (obojí vyčísleno ke dni konání ZMČ BS
dne 21.06.2017), prostor č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246.
DK na zasedání konaném dne 02.05.2017 rozhodla takto:
Usnesení 52.7.2.:
- DK doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí pohledávky – dluhu na nájemném a službách
ve výši 17.485,- Kč a úrocích z prodlení ve výši 4.349,- Kč (obojí vyčísleno ke dni konání RMČ BS dne
15.05.2017), prostor č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246
Hlasování: 0 pro, 5 proti, 5 zdrželo se.
Usnesení nebylo přijato.
Bartík
Machů
Bezvodová Dumbrovská Jedelský Kotěra Nozar Růčka Oplatek Pazdírek Spurná
proti nepřítomen zdržela se
proti
zdržel se zdržel se proti proti
proti zdržel se zdržela se
Usnesení

Bartík
pro
Usnesení

RMČ/2017/135/34 Žádost o prominutí pohledávky - prostor č. 104, Orlí 8, Brno
RMČ BS na 135. schůzi, konané dne 15.05.2017,
doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši 17.485,- Kč a úrocích
z prodlení ve výši 4.349,- Kč (obojí vyčísleno ke dni konání RMČ BS dne 15.05.2017), prostor č. 104, Orlí 8,
Brno, bývalý nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246 a
ukládá
vedoucí bytového odboru 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.
Bořecký
Butula
Doležel
Dumbrovská Dvořák
Flamiková Landa
Oplatek
Schwab
Švachula
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
ZMČ/2017/22/35 Žádost o prominutí pohledávky - prostor č. 104, Orlí 8, Brno
ZMČ BS na 22. zasedání, konaném dne 21.06.2017,
neschvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši 17.485,- Kč a úrocích z prodlení ve výši 4.673,- Kč
(obojí vyčísleno ke dni konání ZMČ BS dne 21.06.2017), prostor č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý nájemce: BEKAM
spol. s r.o., IČ: 449 63 246 a
ukládá
bytovému odboru seznámit bývalého nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 7 nehlasoval
Usnesení k bodu 35 bylo přijato.
Podání bývalého nájemce ze dne 20.07.2017, doručené dne 22.08.2017 (viz příloha č. 6):
Bývalý nájemce navrhuje pro dokončení sporu o nebytový prostor č. 104, Orlí 8, Brno, že nadále spornou částku
na nájemném po vzájemném zápočtu ve výši 17.485,- Kč uhradí. Penále ve výši 4.673,- Kč uhradit odmítá
z důvodu neustálého účelově prodlužovaného sporu ze strany města.
Sdělení OISBD doručené dne 29.08.2017:
Z důvodu, že společnost nedodala potvrzení o bezdlužnosti, nebylo technické zhodnocení zatím vyplaceno.
Podání bývalého nájemce ze dne 02.09.2017, doručené dne 18.09.2017 (viz příloha č. 7):
Bývalý nájemce navrhuje pro dokončení sporu o nebytový prostor č. 104, Orlí 8, Brno, že spornou částku na
nájemném ve výši 17.485,- Kč uhradí. Penále ve výši 4.673,- Kč uhradit odmítá z důvodu neustálého účelově
prodlužovaného sporu ze strany města.

DK na zasedání konaném dne 03.10.2017 rozhodla takto:
Usnesení 61.6.3.:
- DK nedoporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí pohledávky – dluhu na nájemném a
službách ve výši 17.485,- Kč a úrocích z prodlení ve výši 5.577,- Kč (úroky z prodlení vyčísleny ke dni konání
DK dne 03.10.2017), prostor č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Bartík
Machů
Bezvodová Dumbrovská Jedelský Kotěra Nozar Růčka Oplatek Pazdírek Lukešová
pro nepřítomen
pro
omluvena
pro
pro
pro
pro omluven
pro
pro

Usnesení

Bartík
pro

RMČ/2017/159/13 Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 104, Orlí 8, Brno
RMČ BS na 159. schůzi, konané dne 23.10.2017,
doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši 17.485,- Kč a úrocích
z prodlení ve výši 5.752,- Kč (úroky z prodlení vyčísleny ke dni konání RMČ BS dne 23.10.2017), prostor č. 104,
Orlí 8, Brno, bývalý nájemce: BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246 a
ukládá
vedoucí bytového odboru zajistit zpracování a předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 13.12.2017
Hlasování: 11 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
pro
pro
pro
pro
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