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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 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.02.2018

Žádost o uzavření dohody o splátkách – Bratislavská 62, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Vyjádření dluhového poradce
Příloha č. 4. - Uznání dluhu

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Řehořková Kateřina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
neschvaluje
uzavření dohody o splátkách s žadatelem: [osobní údaj odstraněn] (
[osobní údaj odstraněn] ), byt č.
[osobní údaj odstraněn] ,
Bratislavská 62, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši
53.188,- Kč bez příslušenství, vzniklé v období 06/2016-07/2017, na
dobu 24 měsíců, s tím že 1. - 23. měsíční splátka bude ve výši
2.300,- Kč a 24. splátka ve výši 288,- Kč a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
· 168. RMČ BS projednala dne 04.12.2017 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2017/168/25 Žádost o uzavření dohody o splátkách Bratislavská 62, Brno
RMČ BS na 168. schůzi, konané dne 04.12.2017,
doporučuje
ZMČ BS neschválit uzavření dohody o splátkách s žadatelem: [osobní
údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), byt č. [osobní údaj
odstraněn] , Bratislavská 62, Brno, na dlužné nájemné a služby v
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celkové výši 53.188,- Kč bez příslušenství, vzniklé v období
06/2016-07/2017, na dobu 24 měsíců, s tím že 1. - 23. měsíční
splátka bude ve výši 2.300,- Kč a 24. splátka ve výši 288,- Kč a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu k
projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín:
14.02.2018
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

·

Bořecký Butula
pro
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
omluvena

Dvořák
pro

Flamiková Landa
pro
pro

Oplatek
pro

Schwab Švachula
omluven pro

66. Komise bytová RMČ BS projednala dne 16.11.2017 s výsledkem:

Usnesení 66.3.3. [osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ), Bratislavská 62, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS neschválit
uzavření dohody o splátkách s žadatelem: [osobní údaj odstraněn] (
[osobní údaj odstraněn] ), byt č.
[osobní údaj odstraněn] ,
Bratislavská 62, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši
53.188,- Kč bez příslušenství, vzniklé v období 06/2016-07/2017, na
dobu 24 měsíců, s tím že 1. - 23. měsíční splátka bude ve výši
2.300,- Kč a 24. splátka ve výši 288,- Kč
Hlasováno: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Oplatek
pro

Machů
pro

Butula
pro

Vaňková
nepřítomna

Hráček
nepřítomen

Dumbrovská
pro

Předpis nájemného a služeb za 10/2017:
Kč/m2/měsíc

Petrželka Toman
pro
pro

9.143,- Kč

Oulehlová
omluvena

Kvapil
pro

Dvořák
pro

66,-

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.10.2017:
53.188,Kč
(za období část 06/2016, 02/2017, 05/2017 a dále za 11-12/2016 a 03,
06-07/2017)
(ověřeno dne 09.11.2017)
Příslušenství ke dni 09.11.2017:
4.163,Kč
(ověřeno dne 09.11.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 09.11.2017:
57.351,Kč
(ověřeno dne 09.11.2017)
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.10.2017:
53.188,Kč
(za období část 06/2016, 02/2017, 05/2017 a dále za 11-12/2016 a 03,
06-07/2017)
(ověřeno dne 21.11.2017)
Příslušenství ke dni 21.11.2017:
4.303,Kč
(ověřeno dne 21.11.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 21.11.2017:
57.491,Kč
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(ověřeno dne 21.11.2017)
Předpis nájemného a služeb za 12/2017:
Kč/m2/měsíc

9.143,- Kč

66,-

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.12.2017:
53.188,Kč
(za období část 06/2016, 02/2017, 05/2017 a dále za 11-12/2016 a 03,
06-07/2017)
(ověřeno dne 29.01.2018)
Příslušenství ke dni 29.01.2018:
5.113,Kč
(ověřeno dne 29.01.2018)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 29.01.2018:
58.301,Kč
(ověřeno dne 29.01.2018)
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):
XXX XXX (XXX), Bratislavská 62, Brno, byt č. X
Stanovisko BO:
BO navrhuje neschválit uzavření dohody o splátkách s žadatelem: XXX XXX (XXX), byt č. X,
Bratislavská 62, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 53.188,- Kč bez příslušenství,
vzniklé v období 06/2016-07/2017, na dobu 24 měsíců, s tím že 1. – 23. měsíční splátka bude ve
výši 2.300,- Kč a 24. splátka ve výši 288,- Kč
Informace o bytě č. X, Bratislavská 62, Brno:
Prodej domu: Poslední nájemní smlouva: na dobu neurčitou od 01.11.2015 (NS uzavřena na základě
schválení postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy)
Podaná výpověď: ne
Žaloba o vyklizení: ne
Žaloba o určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne
Žaloba o zaplacení: ne
Byt: XXX
Dohoda o splátkách: ne
Předpis nájemného a služeb za 10/2017:
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.10.2017:

9.143,- Kč 66,- Kč/m2/měsíc
53.188,- Kč

(za období část 06/2016, 02/2017, 05/2017 a dále za 11-12/2016 a 03, 06-07/2017)
(ověřeno dne 09.11.2017)
Příslušenství ke dni 09.11.2017:
(ověřeno dne 09.11.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 09.11.2017:
(ověřeno dne 09.11.2017)

4.163,- Kč
57.351,- Kč

Historie případu:
Pan XXX XXX je nájemcem bytu č. X na ulici Bratislavská 62, Brno, a to na základě nájemní
smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s účinností od 01.11.2015.
Dne 07.06.2016 bylo panu XXX povoleno XXX u Krajského soudu v Brně pod č.j. XXX XXX
XXX. MČ BS vzhledem k tomu, že v době XXX XXX neevidovala u pana XXX dlužnou
pohledávku, není účastníkem řízení. Dle zprávy XXX XXX ze dne 11.10.2017, uveřejněné na
XXX, pan XXX řádně neplní povinnosti v rámci XXX XXX XXX.
Pro neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. X, Bratislavská 62, Brno, byla
panu XXX dne 21.06.2017 zaslána výzva k úhradě dlužné částky v celkové výši

41.768,- Kč, vzniklé v období 06/2016-05/2017. Tato výzva byla panu XXX doručena dne
26.06.2017.
Dne 25.09.2017 se pan XXX dostavil na Odbor bytový ÚMČ BS, kde do protokolu uvedl, že
žádá o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu
č. X, Bratislavská 62, Brno, v celkové výši 53.188,- Kč, vzniklé v období 06/2016-07/2017,
s navrhovanou měsíční splátkou ve výši 2.300,- Kč.
Dne 09.10.2017 byl pan XXX Odborem bytovým ÚMČ BS písemně vyzván k podepsání
uznání dluhu. Dne 25.10.2017 byl ze SNMČ BS na Odbor bytový ÚMČ BS postoupen originál
uznání dluhu na dlužné nájemné a služby ve výši 53.188,- Kč, vzniklé v období
06/2016-07/2017, podepsaný panem XXX.
Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 09.11.2017 není pan XXX XXX vlastníkem
nemovitosti určené k bydlení.
Žádost (ze dne 25.09.2017)
Pan XXX XXX žádá o uzavření dohody o splátkách na dluhu na nájemném a službách
spojených s užíváním bytu č. X, Bratislavská 62, Brno ve výši 53.188,- Kč, vzniklé v období
06/2016-07/2017. Žadatel navrhuje měsíční splátku ve výši 2.300,- Kč (viz příloha č. 2).

