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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 - prostor č. 104, Orlí 8, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise dislokační)
Příloha č. 2 - Výpověď
Příloha č. 3 - Žádosti doručené dne 05.01.2016 a 15.02.2016
Příloha č. 4 - Sdělení ÚMČ BS ze dne 18.04.2016
Příloha č. 5 - Odvolání doručené dne 20.06.2016
Příloha č. 6 - Odpor proti usnesení doručený dne 05.08.2016
Příloha č. 7 - Žádost doručená dne 07.11.2016
Příloha č. 8 - Podání doručené dne 17.01.2017
Příloha č. 9 - Podání doručené dne 22.03.2017
Příloha č. 10 - Upomínka ze dne 12.04.2017

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 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.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
· 135. RMČ BS projednala dne 15.05.2017 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2017/135/34 Žádost o prominutí pohledávky - prostor
č. 104, Orlí 8, Brno
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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.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula Doležel
pro
pro

Dumbrovská Dvořák
pro
pro

Flamiková
pro

Landa Oplatek Schwab Švachula
pro
pro
pro
pro

 52. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 02.05.2017 s výsledkem:
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
proti

Machů
Bezvodová Dumbrovská Jedelský
Kotěra
Nozar
nepřítomen zdržela se proti
zdržel se zdržel se proti

Růčka
proti

Oplatek Pazdírek
Spurná
proti
zdržel se zdržela se

Poznámka BO:
Dluh na nájemném a službách uvedený v Důvodové
dislokační zůstává ke dni 06.06.2017 nezměněn.

zprávě

z komise

Dluh na příslušenství vyčíslený ke dni konání RMČ BS dne 15.05.2017
- 4.349,- Kč
Dluh na příslušenství vyčíslený ke dni konání ZMČ BS dne 21.06.2017
- 4.673,- Kč
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
bývalý nájemce:
IČ:
předmět podnikání:

BEKAM spol. s r.o.
449 63 246
Kovoobrábění
Truhlářství
Provozování koupaliště
Obchodní živnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej
adresa prostoru:
Orlí 8, prostor č. 104
umístění:
I. NP
doporučen k prodeji:
nájemní smlouva:
ze dne 07.01.2009
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování tabáku a novinového zboží
výměra prostoru (původní):
29 m2
celková výměra (nová):
21,8 m2
celková podlahová plocha:
13,6 m2
nájemné:
88.308,- Kč/rok (tj. 3.045,- Kč/m2/rok – dle celkové výměry)
umořování:
ne
dluh na nájemném a službách: 39.485,- Kč (ke dni 25.04.2017)
příslušenství:
4.349,- Kč (ke dni 15.05.2017)
výpověď z nájmu (u všech prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ano (ze dne 04.08.2015)
výpovědní lhůta:
09/2015 - 02/2016
prostor vrácen pronajímateli:
25.04.2016
- ze strany nájemce:
ne
jiný prostor v nájmu:
ne
Poznámka BO:
1) Dne 23.08.2015 byla doručena společnosti BEKAM spol. s r.o. výpověď z nájmu prostoru
sloužícího podnikání (viz příloha č. 2).
2) Ve svých podáních doručených dne 05.01.2016 a dne 15.02.2016 žádala společnost
BEKAM spol. s r.o. o zkrácení výpovědní lhůty a zároveň o poměrné finanční dorovnání
nákladů na technické zhodnocení provozovny (viz příloha č. 3).
3) Společnosti BEKAM spol. s r.o. bylo sděleno, že výpovědní lhůta vychází z právní úpravy
platné ke dni podání výpovědi, současně byl nájemce vyzván k tomu, aby vyklizený
předmětný prostor předal na konci výpovědní lhůty jeho správci SNMČ BS a že žádost byla
v části požadavku na poměrné finanční dorovnání související s technickým zhodnocením
provozovny postoupena k posouzení odboru investičnímu a správy bytových domů.
4) Dopisem ze dne 18.04.2016 bylo společnosti BEKAM spol. s r.o. sděleno, že její podání
bude projednáno v samosprávných orgánech obce. Zároveň bylo společnosti sděleno, že s ní
byl skončen nájem prostor č. 104 v domě Orlí 8, Brno, a že prostor užívá neoprávněně.
Společnost byla vyzvána k okamžitému vyklizení a předání prostoru a byla upozorněna, že se
zavázala v případě řádného nepředání prostoru do stanoveného termínu hradit 10-ti násobek
ceny nájmu do doby fyzického předání pronajímateli (viz příloha č. 4).
5) Dne 20.6.2016 podala společnost BEKAM spol. s r.o. odvolání proti usnesení RMČ BS č.
182.82. ze dne 06.06.2016, kterým nebylo schváleno uzavření dohody o zkrácení výpovědní
lhůty u výpovědi z nájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno s bývalým nájemcem BEKAM spol. s

r.o., IČ: 449 63 246 (viz příloha č. 5).
6) Dopisem ze dne 28.07.2016 bylo společnosti BEKAM spol. s r.o. sděleno, že RMČ BS
vzala na vědomí že společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, doručila dne 20.06.2016
svůj přípis a současně trvala na usnesení RMČ BS č. 182.82. ze dne 06.06.2016 [neschvaluje
uzavření dohody o zkrácení výpovědní lhůty u výpovědi z nájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno
s bývalým nájemcem BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, a schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno na úřední desce MČ BS po dobu 30 dnů].
7) Dne 05.08.2016 podala společnost BEKAM spol. s r.o. odpor proti rozhodnutí RMČ BS ze
dne 25.07.2016. Dále připomíná, že na základě obdržené výpovědi v srpnu 2015 firma
ukončila ke konci roku 2015 svoji činnost a k 01.01.2016 je v likvidaci a nemá finanční
prostředky (viz příloha č. 6).
8) Dopisem ze dne 15.09.2016 bylo společnosti BEKAM spol. s r.o. sděleno, že RMČ BS
vzala na vědomí že společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, doručila dne 05.08.2016
svůj přípis a současně trvala na usnesení RMČ BS č. 182.82. ze dne 06.06.2016 [neschvaluje
uzavření dohody o zkrácení výpovědní lhůty u výpovědi z nájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno
s bývalým nájemcem BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, a schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno na úřední desce MČ BS po dobu 30 dnů] s tím, že
případná další podání ve věci výpovědi z nájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý nájemce
BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, již nebudou předkládána k projednání orgánům
samosprávy MČ BS.
9) 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.
10) 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. 7).
11) 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.
12) 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.
13) Dne 21.02.2017 předal odbor bytový materiály k podání žaloby o zaplacení dlužné částky
odboru právnímu a organizačnímu.
14) Dne 17.01.2017 doručila společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, své podání, ve
kterém navrhuje, že z celkové dlužné částky uhradí 22.000,- Kč a bude považovat věc za
vyřízenou (viz příloha č. 8). Z obsahu předmětného podání lze dovodit, že se jedná o žádost o
částečné prominutí dluhu na jistině a příslušenství.
15) 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.
16) 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. 9).
17) 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. 10).
Historie případu:
Sdělení SNMČ BS doručené dne 27.04.2016:
„Dobrý den,
nebyt. prostor č. 104 Bekam na Orlí 8 byl předán v pondělí 25.4.2016.
Nechám prostor zaměřit a udělám hlášenku volného nebytu.“
Žádost nájemce doručená dne 08.03.2016:
Jednatel společnosti BEKAM spol. s r.o. pan Zdeněk Kameník ve svém podání trvá na zkrácení výpovědní lhůty
na tři měsíce.
Informace o NP:
Přehled předložený na 10. dislokační komisi – dluhy ověřeny ke dni 08.06.2015
Měsíční
nájemné (bez
Nájemce
IČ/nar.
Adresa
Číslo NP
služeb)

Dluh na nájemném a
službách splatný do
31.05.2015

GraPaK,s.r.o.
GOODWILL -catering a
párty servis s.r.o.

268 83 121

Vídeňská 14

101

6.526,- Kč

21.158,- Kč

269 28 574

Hlinky 46a

202

1.072,- Kč

3.812,- Kč

Jaroslav Aulehla

441 62 316

Husova 9

103

15.727,- Kč

xx.xx.xxxx

Botanická 66

203

2.092,- Kč

xxx xxx xxx

xx.xx.xxxx

Traubova 3a

201

1.323,- Kč

33.864,- Kč
6.275,- Kč
25,- Kč (ke dni
16.06.2015)
4.987,- Kč
1.253,- Kč (ke dni
16.06.2015)

Ing. Monika Hošková

665 13 758

Pekařská 88

104

3.682,- Kč

9.539,- Kč

BEKAM spol. s r.o.

449 63 246

Orlí 8/10/12

104

7.337,- Kč

16.675,- Kč

xxx xxx

Přehled předložený na 27. RMČ BS – dluhy ověřeny ke dni 25.06.2015
Měsíční
nájemné (bez
Nájemce
IČ/nar.
Adresa
Číslo NP
služeb)

Dluh na nájemném a
službách splatný do
31.05.2015

GraPaK,s.r.o.
GOODWILL -catering a
párty servis s.r.o.

268 83 121

Vídeňská 14

101

6.526,- Kč

21.274,- Kč

269 28 574

Hlinky 46a

202

1.072,- Kč

4.884,- Kč

Jaroslav Aulehla

441 62 316

Husova 9

103

15.727,- Kč

67.944,- Kč

Ing. Monika Hošková

665 13 758

Pekařská 88

104

3.682,- Kč

14.286,- Kč

BEKAM spol. s r.o.

449 63 246

Orlí 8/10/12

104

7.337,- Kč

8.675,- Kč

Machů
pro

Oplatek
pro

DK na zasedání konaném dne 16.06.2015 projednala s výsledkem:
Usnesení 10.5.1: DK doporučuje RMČ BS schválit podání výpovědí nájemcům:
- GraPaK, s.r.o., IČ: 268 83 121, nebytový prostor č. 101, Vídeňská 14, Brno
- GOODWILL - catering a párty servis s.r.o., IČ: 269 28 574, nebytový prostor č. 202, Hlinky 46a, Brno
- Jaroslav Aulehla, IČ: 441 62 316, nebytový prostor č. 103, Husova 9, Brno
- Ing. Monika Hošková, IČ: 665 13 758, nebytový prostor č. 104, Pekařská 88, Brno
- BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, nebytový prostor č. 104, Orlí 8/10/12, Brno
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato
Bartík Bezvodová
Dumbrovská
Jedelský
Kotěra
Nozar
Obkráčil
Oplatek Pazdírek
Spurná
Pro
Pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro
Usnesení 127.87. Návrh na podání výpovědi nájemci nebytových prostor (I. část)
RMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 13.7.2015,
schvaluje
podání výpovědí pronajímatelem z nájmu nebytových prostor těmto nájemcům (viz příloha):
- GraPaK, s.r.o., IČ: 268 83 121, nebytový prostor č. 101, Vídeňská 14, Brno
- GOODWILL - catering a párty servis s.r.o., IČ: 269 28 574, nebytový prostor č. 202, Hlinky 46a, Brno
- Jaroslav Aulehla, IČ: 441 62 316, nebytový prostor č. 103, Husova 9, Brno
- Ing. Monika Hošková, IČ: 665 13 758, nebytový prostor č. 104, Pekařská 88, Brno
- BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246, nebytový prostor č. 104, Orlí 8/10/12, Brno,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výpovědí z nájmu nebytových prostor a
ukládá
bytovému odboru zpracování a podpis výše uvedených dokumentů zajistit.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Flamiková
Bartík
Kalousek
Hollan
Dumbrovská
Landa
Schwab
Bořecký Švachula Dvořák
pro
Pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluven

DK na zasedání konaném dne 17.05.2016 projednala s výsledkem:
Usnesení 30.8.1.: DK doporučuje RMČ BS neschválit uzavření dohody o zkrácení výpovědní lhůty z nájmu
prostoru č. 104, Orlí 8, Brno s bývalým nájemcem BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246
DK doporučuje RMČ BS schválit zveřejnění záměru pronájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno
na úřední desce MČ BS po dobu 30 dnů
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Bartík Machů
Bezvodová Dumbrovská Jedelský Kotěra
Nozar
Široká
Oplatek
Pazdírek Spurná
pro
pro
pro
pro
omluven
pro
pro
omluvena
pro
omluven
pro

Oplatek
pro

Usnesení 182.82. Žádost o zkrácení výpovědní lhůty - prostor č. 104, Orlí 8, Brno
RMČ BS na 82. zasedání, konaném dne 06.06.2016,
neschvaluje
uzavření dohody o zkrácení výpovědní lhůty u výpovědi z nájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno s bývalým
nájemcem BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno na úřední desce MČ BS po dobu 30 dnů (viz příloha
č. 1) a
ukládá
bytovému odboru seznámit bývalého nájemce s usnesením a zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední
desce MČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Flamiková Bartík
Kalousek Doležel Dumbrovská Landa
Schwab
Bořecký Švachula Dvořák
pro
pro
omluven pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
DK na zasedání konaném dne 28.06.2016 projednala s výsledkem:
Usnesení 33.7.4.:
- DK doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246 doručila dne
20.06.2016 svůj přípis

Bartík
pro

- DK doporučuje RMČ BS trvat na usnesení RMČ BS č. 182.82. ze dne 06.06.2016 [neschvaluje uzavření
dohody o zkrácení výpovědní lhůty u výpovědi z nájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno s bývalým nájemcem
BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246 a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno na
úřední desce MČ BS po dobu 30 dnů]
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Machů Bezvodová Dumbrovská Jedelský
Kotěra
Nozar
Široká
Oplatek
Pazdírek Spurná
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
nepřítomna
omluven omluven omluvena
Usnesení RMČ/2016/88/67 Odvolání proti usnesení - prostor č. 104, Orlí 8, Brno
RMČ BS na 88. zasedání, konaném dne 25.07.2016,
bere na vědomí
že společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246 doručila dne 20.06.2016 svůj přípis (viz příloha č. 4),
trvá
na usnesení RMČ BS č. 182.82. ze dne 06.06.2016 [neschvaluje uzavření dohody o zkrácení výpovědní lhůty
u výpovědi z nájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno s bývalým nájemcem BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246
a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno na úřední desce MČ BS po dobu 30 dnů] a
ukládá
bytovému odboru seznámit bývalého nájemce s usnesením.
Termín: 25.08.2016
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
Doležel Bořecký Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek Landa
Oplatek Schwab Švachula
pro
pro
omluven pro
pro
pro
pro
pro
omluven pro
pro
DK na zasedání konaném dne 28.06.2016 projednala s výsledkem:
Usnesení 35.6.1.:
- DK doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246 doručila dne
05.08.2016 svůj přípis (viz příloha č. 5),
- DK doporučuje RMČ BS trvat na usnesení RMČ BS č. 182.82. ze dne 06.06.2016 [neschvaluje uzavření
dohody o zkrácení výpovědní lhůty u výpovědi z nájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno s bývalým nájemcem
BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246 a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno na
úřední desce MČ BS po dobu 30 dnů] s tím, že případná další podání ve věci výpovědi z nájmu prostor č. 104,
Orlí 8, Brno, bývalý nájemce BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246 již nebudou předkládána k projednání
orgánům samosprávy MČ BS
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Bartík
Machů
Bezvodová Dumbrovská Jedelský Kotěra Nozar
Široká
Oplatek Pazdírek
Spurná
pro nepřítomen
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
Usnesení RMČ/2016/95/56 Doručené podání - prostor č. 104, Orlí 8, Brno
RMČ BS na 95. zasedání, konaném dne 12.09.2016,
bere na vědomí
že společnost BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246 doručila dne 05.08.2016 svůj přípis (viz příloha č. 6),
trvá
na usnesení RMČ BS č. 182.82. ze dne 06.06.2016 [neschvaluje uzavření dohody o zkrácení výpovědní lhůty
u výpovědi z nájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno s bývalým nájemcem BEKAM spol. s r.o., IČ: 449 63 246
a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno na úřední desce MČ BS po dobu 30 dnů]
s tím, že případná další podání ve věci výpovědi z nájmu prostoru č. 104, Orlí 8, Brno, bývalý nájemce BEKAM
spol. s r.o., IČ: 449 63 246 již nebudou předkládána k projednání orgánům samosprávy MČ BS a
ukládá
bytovému odboru seznámit bývalého nájemce s usnesením.
Termín: 12.10.2016
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík Bořecký Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Kalousek Landa
Oplatek Schwab Švachula
pro
pro
pro
pro
omluven pro
pro
pro
pro
pro
pro

Příloha materiálu č. 6

