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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 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.09.2017

Žádost o prominutí pohledávky – Česká 14, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 – Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 – Žádost ze dne 09.05.2017
Příloha č. 3 – Vyjádření k uznání dluhu ze dne 26.05.2017
Příloha č. 4 – Vyjádření dluhového poradce

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Vilímská Iva - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na čistém nájemném ve výši 35.017,- Kč
(bez záloh na služby z bytu) a k němu náležejícím úrokům z prodlení,
které ke dni 13.09.2017 činí 2.159,- Kč, k bytu č.
[osobní údaj
odstraněn] , Česká 14, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn] ,
za podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů do 2 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí dluhu na čistém nájemném a k němu náležejícím úrokům
z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
· 148. RMČ BS projednala dne 07.08.2017 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2017/148/44 Žádost o prominutí pohledávky - Česká 14,
Brno
RMČ BS na 148. schůzi, konané dne 07.08.2017,
doporučuje
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ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na čistém nájemném ve
výši 35.017,- Kč (bez záloh na služby z bytu) a k němu náležejícím
úrokům z prodlení, které ke dni 07.08.2017 činí 1.908,- Kč, k bytu
č. [osobní údaj odstraněn] , Česká 14, Brno, žadatelka:
[osobní
údaj odstraněn] , za podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů do 2 měsíců od konání ZMČ BS, na
kterém bylo prominutí dluhu na čistém nájemném a k němu náležejícím
úrokům
z prodlení
schváleno,
bez
možnosti
uzavření
dohody
o splátkách a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu
k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 13.09.2017
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská Dvořák
nehlasovala pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

· 58. Komise bytová RMČ BS projednala dne 29.06.2017 s výsledkem:
Usnesení 58.3.2. [osobní údaj odstraněn] , Česká 14, Brno, byt
č. [osobní údaj odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
prominutí pohledávky - dluhu na čistém nájemném ve výši 35.017,- Kč
(bez záloh na služby z bytu) a k němu náležejícím úrokům z prodlení,
které ke dni 19.06.2017 činí 1.530,- Kč, k bytu č.
[osobní údaj
odstraněn] , Česká 14, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn] ,
za podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů do 2 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí dluhu na čistém nájemném a k němu náležejícím úrokům
z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách
Hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Oplatek
pro

Machů
pro

Butula
pro

Vaňková
pro

Hráček
Dumbrovská Petrželka
nepřítomen nehlasovala pro

Toman
pro

Oulehlová
pro

Kvapil
pro

Dvořák
pro

Předpis nájemného a služeb za část 02/2017:
3.206,- Kč 96,29 Kč/m2/měsíc
(poslední známý předpis, předpis za období od 01.02.2017 do
13.02.2017)
Dluh na nájemném a službách ke dni 19.06.2017:
37.821,- Kč
(za nájemné a služby za období 08/2016, 10/2016 - část 02/2017)
(dluh na čistém nájemném - 35.017,- Kč)
(dluh na zálohách na služby - 2.804,- Kč)
(ověřeno dne 19.06.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 19.06.2017:
1.650,- Kč
(úrok z prodlení k dluhu na čistém nájemném - 1.530,- Kč)
(úrok z prodlení k dluhu na zálohách na služby - 120,- Kč)
(ověřeno dne 19.06.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 19.06.2017:
39.471,- Kč
(ověřeno dne 19.06.2017)
Dluh na nájemném a službách ke dni 19.07.2017:
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(za nájemné a služby za období 08/2016, 10/2016 - část 02/2017)
(dluh na čistém nájemném - 35.017,- Kč)
(dluh na zálohách na služby - 2.804,- Kč)
(ověřeno dne 19.07.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 07.08.2017:
2.058,- Kč
(úrok z prodlení k dluhu na čistém nájemném - 1.908,- Kč)
(úrok z prodlení k dluhu na zálohách na služby - 150,- Kč)
(příslušenství je vypočítáno ke dni konání RMČ BS)
(ověřeno dne 19.07.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 19.07.2017:
39.879,- Kč
(ověřeno dne 19.07.2017)
Dluh na nájemném a službách ke dni 17.08.2017:
37.821,- Kč
(za nájemné a služby za období 08/2016, 10/2016 - část 02/2017)
(dluh na čistém nájemném - 35.017,- Kč)
(dluh na zálohách na služby - 2.804,- Kč)
(ověřeno dne 17.08.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 13.09.2017:
2.332,- Kč
(úrok z prodlení k dluhu na čistém nájemném - 2.159,- Kč)
(úrok z prodlení k dluhu na zálohách na služby - 173,- Kč)
(příslušenství je vypočítáno ke dni konání ZMČ BS)
(ověřeno dne 17.08.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 17.08.2017:
40.153,- Kč
(ověřeno dne 17.08.2017)
Poznámka BO:
1) Ke dni zpracování materiálu k projednání do 58. Komise bytové RMČ
BS činil úrok z prodlení k dluhu na čistém nájemném částku 1.530,Kč. Na základě aktuálního sdělení Správy nemovitostí městské části
Brno-střed ze dne 19.07.2017 se výše úroku z prodlení k dluhu na
čistém nájemném zvýšila a je vypočítána ke dni konání RMČ BS na
částku 1.908,- Kč.
S ohledem na uvedené, je v návrhu usnesení RMČ BS uvedena výše úroku
z prodlení vypočítaného ke dni konání RMČ BS, tj. ke dni 07.08.2017.
2) Dle sdělení Správy nemovitostí městské části Brno-střed ze dne
17.08.2017 se výše úroku z prodlení k dluhu na čistém nájemném
zvýšila a je vypočítána ke dni konání ZMČ BS na částku 2.159,- Kč.
S ohledem na zmíněné skutečnosti je v návrhu usnesení ZMČ BS uvedena
výše úroku z prodlení vypočítaného k datu konání ZMČ BS, tj. ke dni
13.09.2017.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):
XXX XXX (XXX), Česká 14, Brno, byt č. X
Stanovisko BO:
BO navrhuje neschválit prominutí pohledávky – dluhu na čistém nájemném ve výši
35.017,- Kč (bez záloh na služby z bytu) a k němu náležejícím úrokům z prodlení, které ke dni
19.06.2017 činí 1.530,- Kč, k bytu č. X, Česká 14, Brno, žadatelka: XXX XXX (XXX).
Poznámka BO:
Ţádost XXX XXX o prominutí pohledávky je připravena k projednání co do dluţné částky na
čistém nájemném ve výši 35.017,- Kč. Dluţné částky na zálohách na sluţby spojených
s uţíváním bytu č. X, Česká 14, Brno, jsou předmětem ročního vyúčtování – viz sdělení
dluhového poradce (příloha č. 4). Dle sdělení SNMČ BS, p.o. činí dluţná částka na zálohách
na sluţby celkem 2.804,- Kč.
Informace o bytě Česká 14, Brno, byt č. X:
Prodej domu: Poslední nájemní smlouva: na dobu neurčitou ze dne 14.01.1991. Nájemní smlouva byla
uzavřena s panem XXX XXX, který zemřel dne XX.XX.XX. Práva a povinnosti z nájmu bytu
přešla po úmrtí nájemce na XXX XXX (nájemcova dědice), a to na základě § 2282
občanského zákoníku. Nájem bytu skončil na základě písemné výpovědi nájemce, a to ke dni
31.01.2017. Byt byl vyklizen a vrácen správci dne 13.02.2017.
Podaná výpověď: výpověď doručena dne 30.11.2016 ze strany XXX XXX, zákonné
zástupkyně XXX XXX – nájemní vztah skončil dne 31.01.2017
Žaloba o vyklizení: ne
Žaloba o určení neplatnosti, popřípadě oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne
Žaloba o zaplacení: ne
Byt: XXX
Dohoda o splátkách: ne
Předpis nájemného a služeb za část 02/2017:
3.206,- Kč 96,29 Kč/m2/měsíc
(poslední známý předpis, předpis za období od 01.02.2017 do 13.02.2017)
Dluh na nájemném a službách ke dni 19.06.2017:
37.821,- Kč
(za nájemné a sluţby za období 08/2016, 10/2016 – část 02/2017)
(dluh na čistém nájemném – 35.017,- Kč)
(dluh na zálohách na sluţby – 2.804,- Kč)
(ověřeno dne 19.06.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 19.06.2017:
1.650,- Kč
(úrok z prodlení k dluhu na čistém nájemném – 1.530,- Kč)

(úrok z prodlení k dluhu na zálohách na sluţby – 120,- Kč)
(ověřeno dne 19.06.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 19.06.2017:
(ověřeno dne 19.06.2017)

39.471,- Kč

Historie případu:
Nájemcem bytu č. X, Česká 14, Brno byl pan XXX XXX, a to na základě dohody o uţívání
bytu uzavřené na dobu neurčitou dne 14.01.1991.
Dne 30.11.2016 bylo doručeno na Odbor bytový ÚMČ BS podání, v němţ paní XXX XXX,
jako zákonná zástupkyně XXX XXX XXX XXX, podala výpověď nájmu bytu, a to z důvodu,
ţe dne XX.XX.XX zemřel XXX XXX XXX XXX, pan XXX XXX. Paní XXX (druţka pana
XXX) uvedla, ţe v době úmrtí nebydlela ani ona ani její XXX spolu s panem XXX XXX
v bytě č. X, Česká 14, Brno. S ohledem na toto sdělení Odbor bytový ÚMČ BS vyloučil
přechod nájmu bytu dle § 2279 občanského zákoníku na XXX XXX a na XXX XXX, které
nebyly uvedeny ve výpočtovém listu jako spolubydlící osoby a v bytě fakticky nebydlely.
Odbor bytový ÚMČ BS písemně vyzval dne 16.12.2016 paní XXX XXX, aby doloţila
pravomocné rozhodnutí o ukončení dědického řízení, ze kterého by vyplývalo, kdo je
dědicem, popř. doloţila listiny potvrzující okruh dědiců v případě, ţe ještě není dědické řízení
pravomocně ukončeno.
Dne 13.02.2017 bylo na Odbor bytový ÚMČ BS doručeno další podání paní XXX XXX,
v němţ uvedla, ţe trvá na výpovědi nájmu bytu, kterou podala dne 30.11.2016 a současně
doloţila nepravomocné Usnesení Městského soudu v Brně ze dne 31.01.2017, č.j.
58 D 1212/2016-44 (PM 23.02.2017) na základě kterého byla po zůstaviteli jako dědic
stanovena XXX XXX XXX (XXX). K uvedeným dokladům byl přiloţen klíč od bytu č. X,
Česká 14, Brno a klíč od domu Česká 14, Brno. Klíče byly dne 21.02.2017 předány
předávacím protokolem na Správu nemovitostí MČ Brno-střed, p.o., Měnínská 4, Brno.
Odbor bytový ÚMČ BS neměl k dispozici informaci, zda byla paní XXX XXX oprávněna dne
30.11.2016 podat za XXX XXX výpověď nájmu bytu. Z toho důvodu Odbor bytový ÚMČ BS
kontaktoval notáře a také paní XXX XXX, aby doloţila, zda byla v té době oprávněna učinit
výpověď nájmu bytu dle § 2283 odst. 2) občanského zákoníku. Dle uvedeného ustanovení,
můţe výpověď nájmu bytu podat dědic a také osoba, která spravuje pozůstalost.
Paní XXX XXX dne 23.02.2017 doloţila sdělení notářky JUDr. Vladimíry Kostřicové,
v němţ je uvedeno, ţe v dědickém řízení č.j. 58 D 1212/2016 nebyl povolán správce
pozůstalosti ani vykonavatel závěti. V souladu s ustanovením § 1677 odst. 1) občanského
zákoníku, spravoval pozůstalost dědic, resp. zákonný zástupce XXX dědice.
Odbor bytový ÚMČ BS obdrţel všechny relevantní informace a listiny týkající se přechodu
nájmu bytu na nájemcova dědice a dále pak listiny prokazující platnost výpovědi nájmu bytu
podané dne 30.11.2016 dle § 2283 odst. 2) občanského zákoníku, aţ dne 23.02.2017.
51. Komise bytová RMČ konaná dne 23.03.2017 projednala a následně RMČ BS na 128.
zasedání, konaném dne 03.04.2017, usnesením RMČ/2017/128/15 vzala na vědomí výpověď
nájemce z nájmu bytu č. X, Česká 14, Brno, nájemce: XXX XXX (XXX), s tím, ţe nájemní
vztah skončil k 31.01.2017 a nájemce je povinen uhradit případné závazky vůči MČ BS
související s uţíváním bytu do 13.02.2017, kdy nájemce předal klíče od vyklizeného bytu.
K bytu č. X, Česká 14, Brno vznikl dluh na nájemném a sluţbách za období 08,
10/2016 – část 02/2017 v celkové výši 37.821,- Kč. Dne 10.05.2017 byla doručena na Odbor
bytový ÚMČ BS ţádost o prominutí dluţného nájemného a sluţeb od paní XXX XXX,
zákonné zástupkyně XXX XXX XXX. Odbor bytový ÚMČ BS dne 15.05.2017 písemně
vyzval paní XXX XXX k doplnění ţádosti, a to k podepsání uznání dluhu. Dne 29.05.2017
byl na Odbor bytový ÚMČ BS doručen přípis paní XXX XXX, ve kterém uvádí, ţe uznání
dluhu nepodepíše, a to z důvodu, ţe jako zákonná zástupkyně hájí zájmy své XXX XXX.

Ke dni zpracování materiálu do komise bytové nebyl aktuální výpis z KN k dispozici.
Žádost (doručena dne 10.05.2017):
Paní XXX XXX ve své ţádosti o prominutí dluţného nájemného uvádí, ţe byt č. X, Česká 14,
Brno, uţíval její partner XXX XXX, který zemřel dne XX.XX.XX. K datu úmrtí bydlela ve
společné domácnosti s XXX na jiné adrese a v předmětném bytě nikdy nebydlely. Klíče od
zmíněného bytu nemohla v 09/2016 předat, jelikoţ ještě nebyl znám okruh dědiců, proto na
Odboru bytovém ÚMČ BS předloţila rodný list XXX s tím, ţe je jedinou moţnou dědičkou.
K říjnu 2016 byly v bytě odhlášeny energie a došlo k demontáţi měřicích zařízení, dne
28.11.2016 podala za XXX výpověď z nájmu bytu a dne 13.02.2017 fakticky předala klíče.
Následně jí bylo sděleno, ţe její XXX má uhradit dluţnou částku za nájemné a sluţby
v celkové výši 37.821,- Kč související s uţíváním bytu č. X, Česká 14, Brno. Paní XXX XXX
sděluje, ţe XXX ţádný dluh nezpůsobila a v bytě nikdy nebydlela a také, ţe byt mohl být
fakticky předán jiţ v září 2016 (viz příloha č. 2).
Vyjádření k uznání dluhu (doručeno dne 29.05.2017):
Paní XXX XXX ve věci výzvy k podepsání uznání dluhu sděluje, ţe uznání dluhu
nepodepíše, a to z důvodu, ţe jako zákonná zástupkyně musí hájit zájmy své XXX XXX.
Ţádá tedy o projednání prominutí dluţného nájemného bez nutnosti podepisovat uznání dluhu
(viz příloha č.3).
128. RMČ BS projednala dne 03.04.2017 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2017/128/15 Skončení nájmu bytu - Česká 14, Brno, byt č. X
RMČ BS na 128. schůzi, konané dne 03.04.2017,
bere na vědomí
výpověď nájemce z nájmu bytu č. X, Česká 14, Brno, nájemce: XXX XXX (XXX), s tím, ţe
nájemní vztah skončil k 31.01.2017 a nájemce je povinen uhradit případné závazky vůči MČ
BS související s uţíváním bytu do 13.02.2017, kdy nájemce předal klíče od vyklizeného bytu
a
ukládá
bytovému odboru seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 03.05.2017
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
Usnesení bylo přijato.
Bartík Bořecký Butula Doleţel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluven
pro

Příloha materiálu č. 2

Příloha materiálu č. 3

Příloha materiálu č. 4

