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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 – Křídlovická 57, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 – Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 – Žádost
Příloha č. 3 – Uznání dluhu
Příloha č. 4 – Vyjádření dluhového poradce
Příloha č. 5 – Protokol ze dne 10.04.2017

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Vilímská Iva - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 90 % z celkové
částky 40.372,- Kč, tzn. 36.334,80 Kč a úroků z prodlení ve výši 90
% z celkové částky 322,- Kč, tzn. 289,80 Kč, k bytu č. [osobní údaj
odstraněn] , Křídlovická 57, Brno, žadatel: [osobní údaj odstraněn]
, za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 4.037,20 Kč
a úroky z prodlení ve výši 32,20 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení a úroků
z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách a za
podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků
z prodlení ve výši 4.037,20 Kč a úroků z prodlení ve výši 32,20 Kč a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
· 148. RMČ BS projednala dne 07.08.2017 s výsledkem:
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Usnesení RMČ/2017/148/45 Žádost o prominutí pohledávky - Křídlovická
57, Brno
RMČ BS na 148. schůzi, konané dne 07.08.2017,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši
90 % z celkové částky 40.372,- Kč, tzn. 36.334,80 Kč a úroků
z prodlení ve výši 90 % z celkové částky 322,- Kč, tzn. 289,80 Kč,
k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Křídlovická 57, Brno, žadatel:
[osobní údaj odstraněn] , za podmínky, že zbývající poplatky
z prodlení ve výši 4.037,20 Kč a úroky z prodlení ve výši 32,20 Kč
budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení schváleno, bez
možnosti
uzavření
dohody
o splátkách
a za
podmínky
úhrady
zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů
nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši
4.037,20 Kč a úroků z prodlení ve výši 32,20 Kč a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu
k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 13.09.2017
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

· 58. Komise bytová RMČ BS projednala dne 29.06.2017 s výsledkem:
Usnesení 58.3.3. - [osobní údaj odstraněn] , Křídlovická 57, Brno,
byt č. [osobní údaj odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 90 % z celkové
částky 40.372,- Kč, tzn. 36.334,80 Kč a úroků z prodlení ve výši 90
% z celkové částky 322,- Kč, tzn. 289,80 Kč, k bytu č. [osobní údaj
odstraněn] , Křídlovická 57, Brno, žadatel: [osobní údaj odstraněn]
, za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 4.037,20 Kč
a úroky z prodlení ve výši 32,20 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení a úroků
z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření dohody o splátkách a za
podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu/ů nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků
z prodlení ve výši 4.037,20 Kč a úroků z prodlení ve výši 32,20 Kč
Hlasováno: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Oplatek
pro

Machů
pro

Butula
pro

Vaňková
pro

Hráček
Dumbrovská
nepřítomen pro

Předpis nájemného a služeb za 05/2017:

Petrželka Toman
pro
pro

5.887,- Kč

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.05.2017:
(ověřeno dne 15.06.2017)
Poplatky z prodlení ke dni 15.06.2017:
(ověřeno dne 15.06.2017)
Úroky z prodlení ke dni 15.06.2017:
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Oulehlová
pro

Kvapil
pro

Dvořák
pro

87,- Kč/m2/měsíc
0,- Kč

40.372,- Kč
332,- Kč
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(za období 06/2016 - 11/2016 - 322,- Kč, za období 05/2017 - 10,Kč)
(ověřeno dne 15.06.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 15.06.2017: 40.704,- Kč
Předpis nájemného a služeb za 06/2017:

5.887,- Kč

87,- Kč/m2/měsíc

Dluh na nájemném a službách ke dni 30.06.2017:
0,- Kč
(ověřeno dne 19.07.2017)
Poplatky z prodlení ke dni 19.07.2017:
40.372,- Kč
(ověřeno dne 19.07.2017)
Úroky z prodlení ke dni 19.07.2017:
322,- Kč
(za období 06/2016 - 11/2016)
(ověřeno dne 19.07.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 19.07.2017: 40.694,- Kč
Předpis nájemného a služeb za 07/2017:

5.887,- Kč

87,- Kč/m2/měsíc

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.07.2017:
0,- Kč
(ověřeno dne 17.08.2017)
Poplatky z prodlení ke dni 17.08.2017:
40.372,- Kč
(ověřeno dne 17.08.2017)
Úroky z prodlení ke dni 17.08.2017:
322,- Kč
(za období 06/2016 - 11/2016)
(ověřeno dne 17.08.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 17.08.2017: 40.694,- Kč
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová)
XXX XXX (XXX), Křídlovická 57, Brno, byt č. X
Stanovisko BO:
- BO navrhuje neschválit prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 40.372,- Kč
a úroků z prodlení ve výši 322,- Kč, k bytu č. X, Křídlovická 57, Brno, žadatel: XXX XXX
(XXX)
Informace o bytě Křídlovická 57, Brno, byt č. X:
Prodej domu: Poslední nájemní smlouva: na dobu neurčitou ze dne 01.12.1975 (Zápis o dohodě
o odevzdání a převzetí bytu ze dne 01.12.1975, č.j. 2254/7 – ONV I byt 5885/1973-Bc)
Podaná výpověď: ne
Žaloba o vyklizení: ne
Žaloba o určení neplatnosti, popřípadě oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne
Žaloba o zaplacení:
Žaloba o zaplacení částky 1.846,- Kč s přísl., MS v Brně vydal rozsudek č.j.
17 C 193/2008-18 na částku 1.846,- Kč s přísl. (PM 16.03.2009). Jistina ve výši 1.846,- Kč
uhrazena před podáním návrhu na exekuci. Náklady řízení a poplatky z prodlení uhrazeny
v rámci exekuce vedené u Exekutorského úřadu Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, pod č.j.
137 Ex 8834/16.
Žaloba o zaplacení částky 11.796,- Kč s přísl., jistina ve výši 11.796,- Kč byla po podání
ţaloby částečně uhrazena, MS v Brně vydal v této věci rozsudek č.j. 263 C 34/2013-63,
kterým stanovil povinnost uhradit částku 5.895,- Kč s přísl. a dále ţalobu v částce 294,- Kč
s přísl. zamítl (PM 09.11.2016). Jistina ve výši 5.895,- Kč uhrazena, náklady řízení ve výši
1.000,- Kč uhrazeny, poplatky z prodlení neuhrazeny.
Žaloba o zaplacení částky 736,- Kč s přísl., jistina ve výši 736,- Kč po podání ţaloby
uhrazena, řízení vedené u MS v Brně pod č.j. 241 C 34/2015 bylo zastaveno (PM
04.03.2017). Náklady řízení ve výši 1.000,- Kč uhrazeny.
Byt: XXX
Kvalita bytu: jedná se o byt se sníţenou kvalitou dle evidence SSB, (dle sdělení bytového
technika SNMČ BS, p.o. se fakticky jedná o byt standardní, neboť se v bytě nachází XXX
a na XXX XXX XXX pouze pan XXX)
Dohoda o splátkách: ne
Předpis nájemného a služeb za 05/2017:

5.887,- Kč

87,- Kč/m2/měsíc

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.05.2016:
0,- Kč
(ověřeno dne 15.06.2017)
Poplatky z prodlení ke dni 15.06.2017:
40.372,- Kč
(ověřeno dne 15.06.2017)
Úroky z prodlení ke dni 15.06.2017:
332,- Kč
(za období 06/2016 – 11/2016 – 322,- Kč, za období 05/2017 – 10,- Kč)
(ověřeno dne 15.06.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 15.06.2017:
40.704,- Kč
Poznámka BO:
Ke dni zpracování materiálu do Komise bytové RMČ BS byl panu XXX dopočten úrok
z prodlení ve výši 10,- Kč za pozdě uhrazený měsíc 05/2017. Tento úrok z prodlení není
zahrnut v ţádosti o prominutí dluţného příslušenství ze dne 15.03.2017.
Historie případu:
Pan XXX XXX je od 01.12.1975 platným nájemcem bytu č. X, v domě Křídlovická 57, Brno.
Panu XXX vznikly nedoplatky za vyúčtování sluţeb související s uţíváním bytu
č. X, Křídlovická 57, Brno v letech 2004, 2005 a 2006, evidované v letech 2005, 2006 a 2007,
a to v celkové výši 1.846,- Kč. V souvislosti s touto dluţnou pohledávkou byla v červnu 2008
podána k MS v Brně ţaloba o zaplacení částky 1.846,- Kč s přísl. MS v Brně vydal rozsudek
č.j. 17 C 193/2008-18 na částku 1.846,- Kč s přísl. a částku ve výši 8.811,- Kč na nákladech
řízení (PM 16.03.2009). Pan XXX poté uhradil celou jistinu. Pro nesplnění povinnosti uhradit
poplatky z prodlení a náklady řízení uloţené daným rozsudkem byl podán návrh na zahájení
exekučního řízení, které bylo vedeno u Exekutorského úřadu Brno-venkov, JUDr. Petr
Kocián, pod č.j. 137 Ex 8834/16. Dle sdělení exekutorského úřadu ze dne 12.09.2016 byla
tato pohledávka jiţ zcela vymoţena a exekuce ukončena.
Dále vznikl panu XXX XXX dluh na nájemném a sluţbách za období 03/2011, 02/2013
a nedoplatky za vyúčtování sluţeb za roky 2009, 2010 a 2011 (evidované v letech 2010, 2011,
2012), a to v celkové výši 11.796,- Kč. V této věci byla podána v červenci 2013
k MS v Brně ţaloba o zaplacení částky 11.796,- Kč s přísl. Po podání ţaloby pan XXX XXX
uhradil část jistiny, a to nájemné za 02/2013 ve výši 5.607,- Kč. Ţaloba byla následně co do
výše 5.607,- Kč vzata částečně zpět. MS v Brně vydal v této věci rozsudek
č.j. 263 C 34/2013-63, kterým stanovil povinnost uhradit částku 5.895,- Kč s přísl. a dále
ţalobu v částce 294,- Kč s přísl. zamítl (PM 09.11.2016). Jistina ve výši 5.895,- Kč byla
uhrazena v listopadu 2016, poplatky z prodlení doposud nebyly uhrazeny. Náklady řízení ve
výši 1.000,- Kč byly uhrazeny na pokladně ÚMČ BS dne 10.04.2017.
Následně pan XXX XXX neuhradil nájemné a sluţby související s uţíváním bytu
č. X, Křídlovická 57, Brno za měsíc 07/2013 a dále byl zjištěn nedoplatek za vyúčtování
sluţeb za rok 2012 (evidován v roce 2013). V této věci byla podána v září 2015 k MS v Brně
ţaloba o zaplacení částky 736,- Kč s přísl., vedená pod č.j. 241 C 34/2015. Pan XXX XXX
celou jistinu v srpnu 2016 uhradil a řízení bylo usnesením zastaveno. Odbor bytový ÚMČ BS
obdrţel toto usnesení dne 16.05.2017.
Dále byl panu XXX XXX bytovou správou SNMČ BS, p.o. dopočten úrok
z prodlení za pozdní úhrady nájemného a sluţeb souvisejících s uţíváním bytu č. X,
Křídlovická 57, Brno, v celkové výši 322,- Kč, za období od 06/2016 do 11/2016. Ke dni
zpracování materiálu do Komise bytové RMČ BS byl panu XXX dopočten dále úrok
z prodlení ve výši 10,- Kč za pozdě uhrazený měsíc 05/2017. Tento úrok z prodlení není
zahrnut v ţádosti o prominutí dluţného příslušenství ze dne 15.03.2017.
Dne 11.01.2017 podal pan XXX XXX na Odbor bytový ÚMČ BS písemnou ţádost
o vystavení opravené nájemní smlouvy k bytu č. X v domě Křídlovická 57, Brno, a to

z důvodu chybně uvedeného příjmení „XXX“ v dokladu opravňujícího k uţívání bytu ze
dne 01.12.1975. Tato ţádost byla projednána na 50. Komisi bytové RMČ BS, konané dne
09.03.2017 a následně 127. RMČ usnesením RMČ/2017/127/44 schválila uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2017 s podmínkou úhrady případných
závazků vůči MČ BS souvisejících s uţíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemţ obě podmínky měly být splněny
nejpozději do 30.04.2017.
Dne 20.03.2017 podal pan XXX XXX na Odbor bytový ÚMČ BS ţádost o prominutí
poplatků a úroků z prodlení. Odbor bytový ÚMČ BS dne 27.03.2017 pana XXX písemně
vyzval k úhradě nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč dle rozsudku vydaného MS v Brně,
č.j. 263 C 34/2013-63 (PM 09.11.2016), které uhradil na pokladně ÚMČ BS dne 10.04.2017.
Odbor bytový ÚMČ BS dne 16.05.2017 obdrţel usnesení o zastavení řízení o zaplacení částky
736,- Kč s přísl. vydané MS v Brně dne 18.01.2017, č.j. 241 C 34/2015 (PM 04.03.2017)
a následně dne 17.05.2017 písemně vyzval pana XXX k úhradě nákladů řízení ve výši
1.000,- Kč, které byl povinen na základě tohoto usnesení uhradit. Pan XXX uvedené náklady
řízení uhradil na pokladně ÚMČ BS dne 07.06.2017.
Ke dni zpracování materiálu do komise bytové nebyl aktuální výpis z KN k dispozici.
Žádost (doručena dne 20.03.2017):
Pan XXX ţádá o prominutí poplatků z prodlení. Uvádí, ţe v době kdy byl zaměstnán, býval
často a dlouhodobě XXX XXX. Nyní pobírá starobní důchod a se stále se zvyšujícími
náklady, a to nejen na bydlení, mu jeho finance nedostačují (viz příloha č. 2).
Poplatky z prodlení: (stav ke dni 15.06.2017)
100 %
70 %
50 %
30 %

40.372,00 Kč
28.260,40 Kč
20.186,00 Kč
12.111,60 Kč

Úroky z prodlení: (stav ke dni 15.06.2017)
100 %
70 %
50 %
30 %

322,00 Kč
225,40 Kč
161,00 Kč
96,60 Kč

127. RMČ BS projednala dne 27.03.2017 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2017/127/44 Uzavření nájemní smlouvy - Křídlovická 57, Brno, byt č. X
RMČ BS na 127. schůzi, konané dne 27.03.2017,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X, Křídlovická 57, Brno, nájemce XXX XXX (XXX), na
dobu neurčitou s účinností od 01.05.2017, (kterou se z důvodu opravy chybně uvedeného
příjmení změní původní příjmení „XXX“ na správné příjmení „XXX“), s podmínkou úhrady
případných závazků vůči MČ BS souvisejících s uţíváním bytu/ů před podpisem nájemní
smlouvy a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemţ obě podmínky musí být splněny
nejpozději do 30.04.2017. Nájemné bude stanoveno ve výši 96,- Kč/m2/měsíc a
ukládá

bytovému odboru zajistit vystavení nájemní smlouvy správcem k bytu v souladu s usnesením
a seznámit nájemce s usnesením.
Termín: 27.04.2017
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
Usnesení bylo přijato.
Bartík Bořecký Butula Doleţel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula
pro
pro
pro
pro
omluvena
pro
pro
pro
pro
omluven
pro

Příloha materiálu č. 2

Příloha materiálu č. 3

Příloha materiálu č. 4

Příloha materiálu č. 5

