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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 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 21.06.2017

Žádost o prominutí pohledávky – Bratislavská 40, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 – Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 – Žádost včetně odůvodnění
Příloha č. 3 – Uznání dluhu
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 - poplatků z prodlení ve výši 90 % z celkové
částky 48.815,- Kč, tzn. 43.933,50 Kč, k obytné buňce č.
[osobní
údaj odstraněn] , Bratislavská 40, Brno, žadatelka:
[osobní údaj
odstraněn] , za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši
4.881,50 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém
bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření
dohody o splátkách a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
· 136. RMČ BS projednala dne 22.05.2017 s výsledkem:
Usnesení
RMČ/2017/136/39
Žádost
o prominutí
pohledávky
Bratislavská 40, Brno
RMČ BS na 136. schůzi, konané dne 22.05.2017,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši
90 % z celkové částky 48.815,- Kč, tzn. 43.933,50 Kč, k obytné buňce
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č.
[osobní údaj odstraněn] , Bratislavská 40, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn] , za podmínky, že zbývající poplatky
z prodlení ve výši 4.881,50 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání
ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků 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: 21.06.2017
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská Dvořák
pro
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

· 54. Komise bytová RMČ BS projednala dne 04.05.2017 s výsledkem:
Usnesení 54.3.1. [osobní údaj odstraněn] , dříve bytem
Bratislavská 40, Brno, obytná buňka č. [osobní údaj odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 90 % z celkové
částky 48.815,- Kč, tzn. 43.933,50 Kč, k obytné buňce č.
[osobní
údaj odstraněn] , Bratislavská 40, Brno, žadatelka:
[osobní údaj
odstraněn] , za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši
4.881,50 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém
bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno, bez možnosti uzavření
dohody o splátkách
Hlasováno: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Oplatek
pro

Machů
Butula
nepřítomen pro

Vaňková
pro

Hráček
pro

Dumbrovská
pro

Petrželka
omluven

Toman
pro

Oulehlová
pro

Kvapil
pro

Dvořák
nepřítomen

Informace o původní obytné buňce č. [osobní údaj odstraněn] ,
Bratislavská 40, Brno:
Předpis nájemného a služeb za 10/2013: 2.137,- Kč
15,98 Kč/m2/měsíc
(poslední známý předpis)
Dluh na nájemném a službách ke dni 24.04.2017:
0,- Kč
(ověřeno dne 24.04.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 24.04.2017:
48.815,- Kč
(ověřeno dne 24.04.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 24.04.2017:
48.815,- Kč
(ověřeno dne 24.04.2017)
Dluh na nájemném a službách ke dni 10.05.2017:
(ověřeno dne 10.05.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 10.05.2017:
(ověřeno dne 10.05.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 10.05.2017:
(ověřeno dne 10.05.2017)
Dluh na nájemném a službách ke dni 01.06.2017:
(ověřeno dne 01.06.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 01.06.2017:
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(ověřeno dne 01.06.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 01.06.2017:
(ověřeno dne 01.06.2017)

48.815,- Kč

Informace o současném bytě Bratislavská 40, Brno, byt č.
údaj odstraněn] :
Předpis nájemného a služeb za 03/2017: 3.100,- Kč
27,42 Kč/m2/měsíc
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.03.2017:
(ověřeno dne 24.04.2017)
Příslušenství ke dni 24.04.2017:
(ověřeno dne 24.04.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 24.04.2017:
(ověřeno dne 24.04.2017)
Předpis nájemného a služeb za 04/2017:
27,42 Kč/m2/měsíc

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

3.100,- Kč

Dluh na nájemném a službách ke dni 30.04.2017:
(ověřeno dne 10.05.2017)
Příslušenství ke dni 10.05.2017:
(ověřeno dne 10.05.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 10.05.2017:
(ověřeno dne 10.05.2017)
Předpis nájemného a služeb za 05/2017:
27,42 Kč/m2/měsíc
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0,- Kč

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

[osobní údaj odstraněn] ,
48.815,- Kč

Dluh na nájemném a službách k současnému bytu č.
odstraněn] ,
Bratislavská 40:
Celkový dluh:

0,- Kč

3.100,- Kč

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.05.2017:
(ověřeno dne 01.06.2017)
Příslušenství ke dni 01.06.2017:
(ověřeno dne 01.06.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 31.05.2017:
(ověřeno dne 01.06.2017)
Poznámka BO:
Dluh na příslušenství k obytné buňce č.
Bratislavská 40:

[osobní

[osobní údaj
0,- Kč
48.815,- Kč
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):
XXX XXX (XXX), dříve bytem Bratislavská 40, Brno, obytná buňka č. X
Stanovisko BO:
- bytový odbor navrhuje neschválit prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši
48.815,- Kč, k obytné buňce č. X, Bratislavská 40, Brno, žadatelka: XXX XXX (XXX)
Informace o původní obytné buňce č. X, Bratislavská 40, Brno:
Prodej domu: Poslední nájemní smlouva: dodatek č. 63 k nájemní smlouvě uzavřený na dobu určitou od
01.10.2013 do 31.10.2013
Původní NS uzavřena na základě souhlasu vydaného MČ BS dne 14.12.2007, a to na dobu
určitou od 01.07.2008 do 31.07.2008, s tím, že NS byla dále prodlužována vždy o 1 měsíc
formou dodatků, a to až do 31.10.2013.
Podaná výpověď: ne
Žaloba o vyklizení: ne
Žaloba o určení neplatnosti, popřípadě oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne
Žaloba o zaplacení: ne
Obytná buňka: XXX
Předpis nájemného a služeb za 10/2013:
(poslední známý předpis)
Dluh na nájemném a službách ke dni 24.04.2017:
(ověřeno dne 24.04.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 24.04.2017:
(ověřeno dne 24.04.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 24.04.2017:
(ověřeno dne 24.04.2017)

2.137,- Kč 15,98 Kč/m2/měsíc
0,- Kč
48.815,- Kč
48.815,- Kč

Informace o současném bytě Bratislavská 40, Brno, byt č. X:
Prodej domu: Poslední nájemní smlouva: dodatek č. 41 k nájemní smlouvě uzavřený na dobu určitou od
01.04.2017 do 30.04.2017 (dodatek uzavřen na základě prodloužení NS)
Podaná výpověď: ne
Žaloba o vyklizení: ne

Žaloba o určení neplatnosti, popřípadě oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne
Žaloba o zaplacení: ne
Byt: XXX
Předpis nájemného a služeb za 03/2017:
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.03.2017:
(ověřeno dne 24.04.2017)
Příslušenství ke dni 24.04.2017:
(ověřeno dne 24.04.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 24.04.2017:
(ověřeno dne 24.04.2017)

3.100,- Kč

27,42 Kč/m2/měsíc
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

Historie případu:
V minulosti byla paní XXX XXX přidělena obytná buňka č. X v domě Bratislavská 40, Brno,
jako bytová náhrada za byt č. X v domě Křídlovická 64, ze kterého byla soudně vystěhována
z důvodu neplacení nájemného a služeb. Obytnou buňku č. X v domě Bratislavská 40 užívala
od 07/2008 do 10/2013 na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou od 01.07.2008
do 31.07.2008, která byla dále prodlužována formou dodatků až do 31.10.2013. Následně
byla s paní XXX uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou od 01.11.2013 do 30.11.2013
k bytu č. X v domě Bratislavská 40, Brno. Tato nájemní smlouva byla dále prodlužována
formou dodatků, a to až do 30.04.2017.
Za dobu užívání bytové náhrady, obytné buňky č. X, Bratislavská 40, Brno, vznikaly paní
XXX nedoplatky za vyúčtování služeb, na které uzavírala dohody o splátkách, které řádně
uhradila. Dne 24.02.2017 uhradila paní XXX poslední splátku dluhu. Dne 04.04.2017
podepsala paní XXX uznání dluhu na částku poplatku z prodlení ve výši 48.815,- Kč za
období od 01.01.2010 do 31.12.2012.
Ke dni zpracování materiálu do komise bytové nebyl aktuální výpis z KN k dispozici.
Žádost (doručena dne 04.04.2017):
Paní XXX ve své žádosti o prominutí příslušenství uvádí, že dluh z obytné buňky č. X,
Bratislavská 40, Brno, za vyúčtování služeb za roky 2008–2012, nevznikl jejím zaviněním.
Obývala buňku bez sociálního zázemí, tzn. kuchyň, sprchy a WC byly společné v patře pro
více nájemníků. Uvádí, že ve společných prostorech domu pobývali různí lidé, kteří v domě
nebydleli, některé buňky byly užívány neoprávněně. V domě také docházelo k různým
haváriím – únikům vody. Při vyúčtování vody vznikly vysoké nedoplatky. Přestože s dluhem
za vyúčtování nesouhlasila, poctivě jej hradila na základě dohod o splátkách. Dále uvádí, že je
již dluh na jistině uhrazen a žádá o maximální možné prominutí poplatků z prodlení, které by
pro ni znamenaly velkou zátěž (viz příloha č. 2).
Poplatky z prodlení: (stav ke dni 24.04.2017)
100%
70%
50%
30%

48.815,00 Kč
34.170,50 Kč
24.407,50 Kč
14.644,50 Kč

Příloha materiálu č. 2

Příloha materiálu č. 3

Příloha materiálu č. 4

