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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 21. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 03.05.2017

Žádost o prominutí pohledávky - Dornych 29, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č.1 - Důvodová zpráva
Příloha č. 2 - Žádost o prominutí ze dne 24.08.2016
Příloha č. 3 - Žádost ze dne 28.02.2017
Příloha č. 4 - Žádost o prominutí ze dne 21.12.2016
Příloha č. 5 - Uznání dluhu
Příloha č. 6 - Vyjádření dluhového poradce

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Fischerová Jiřina, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
neschvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 1.356.537,84 Kč
(dle pravomocného platebního rozkazu Městského soudu v Brně č.j. 56
Ro 547/2000-18), k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Dornych 29,
Brno, žadatelka: [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn]
) a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
· 127. RMČ BS projednala dne 27.03.2017 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2017/127/36 Žádost o prominutí pohledávky - Dornych 29,
Brno
RMČ BS na 127. schůzi, konané dne 27.03.2017,
doporučuje
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ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši
1.358.672,41 Kč (dle pravomocného platebního rozkazu Městského soudu
v Brně č.j.56 Ro 547/2000-18), k bytu č. [osobní údaj odstraněn] ,
Dornych 29, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní
údaj odstraněn] ) a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení materiálu
k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 03.05.2017
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
omluven

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
pro

· 50. Komise bytová RMČ BS projednala dne 09.03.2017 s výsledkem:
Usnesení 50.3.3. [osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ), dříve bytem Dornych 29, Brno, byt č. [osobní údaj
odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS neschválit
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 1.360.806,99 Kč
(dle pravomocného platebního rozkazu Městského soudu v Brně č.j. 56
Ro 547/2000-18), k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Dornych 29,
Brno, žadatelka: [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn]
)
Hlasováno: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Oplatek
pro

Machů
pro

Butula
pro

Vaňková Hráček
pro
pro

Dumbrovská Petrželka Toman
pro
pro
pro

Oulehlová Kvapil
pro
pro

Předpis nájemného a služeb za 05/2001: 3.709,- Kč
(poslední známý předpis)
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.01.2017:
(dluh na nájemném a službách za 11/1999-05/2001)
(ověřeno dne 24.02.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 24.02.2017:
(ověřeno dne 24.02.2017)
Náklady řízení ke dni 24.02.2017:
(ověřeno dne 24.02.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 24.02.2017:

Dvořák
pro

18,04 Kč/m2/měsíc
91.977,- Kč
2.671.917,99 Kč
25.725,- Kč
2.789.619,99 Kč

Stav exekuce k 24.02.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 56 Ro
547/2000-18 (PM 13.06.2015), exekuce je vedena pod č.j. 006 EX
844/02:
Celkem je vymáháno:
jistina ve výši 94.665,- Kč
uhrazeno
poplatky z prodlení činí 1.370.778,02 Kč, vymoženo 9.971,03 Kč zbývá
k úhradě 1.360.806,99 Kč
náklady nalézacího řízení činí 3.788,- Kč
uhrazeno
Zbývá k úhradě:
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Stav exekuce k 24.02.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 36 C
387/2004-47 (PM 21.10.2005), exekuce je vedena pod č.j. 137 Ex
5395/14:
Celkem je vymáháno:
jistina ve výši 91.977,- Kč
neuhrazeno
poplatky z prodlení činí 1.311.111,-Kč
neuhrazeno
náklady nalézacího řízení činí 25.725,-Kč
neuhrazeno
náklady exekuce činí 263.586,- Kč
neuhrazeno
Zbývá k úhradě:

1.692.399,- Kč

Dluh na nájemném a službách ke dni 28.02.2017:
91.977,- Kč
(dluh na nájemném a službách za 11/1999-05/2001)
(ověřeno dne 17.03.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 17.03.2017:
2.674.613,41 Kč
(ověřeno dne 17.03.2017)
Náklady řízení ke dni 17.03.2017:
25.725,- Kč
(ověřeno dne 17.03.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 17.03.2017: 2.792.315,41 Kč
Stav exekuce k 17.03.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 56 Ro
547/2000-18 (PM 13.06.2015), exekuce je vedena pod č.j. 006 EX
844/02:
Celkem je vymáháno:
jistina ve výši 94.665,- Kč
poplatky z prodlení činí 1.370.778,02 Kč,
zbývá
1.358.672,41 Kč
náklady nalézacího řízení činí 3.788,- Kč
Zbývá k úhradě:

vymoženo

uhrazeno
12.105,61 Kč
k úhradě
uhrazeno

1.358.672,41 Kč

Stav exekuce k 17.03.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 36 C
387/2004-47 (PM 21.10.2005), exekuce je vedena pod č.j. 137 Ex
5395/14:
Celkem je vymáháno:
jistina ve výši 91.977,- Kč
neuhrazeno
poplatky z prodlení činí 1.315.941,-Kč
neuhrazeno
náklady nalézacího řízení činí 25.725,-Kč
neuhrazeno
náklady exekuce činí 264.458,- Kč
neuhrazeno
Zbývá k úhradě:

1.698.101,- Kč

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.03.2017:
91.977,- Kč
(dluh na nájemném a službách za 11/1999-05/2001)
(ověřeno dne 11.04.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 11.04.2017:
2.678.224,84 Kč
(ověřeno dne 11.04.2017)
Náklady řízení ke dni 11.04.2017:
25.725,- Kč
(ověřeno dne 11.04.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 11.04.2017: 2.795.926,84 Kč
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Stav exekuce k 11.04.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 56 Ro
547/2000-18 (PM 13.06.2015), exekuce je vedena pod č.j. 006 EX
844/02:
Celkem je vymáháno:
jistina ve výši 94.665,- Kč
poplatky z prodlení činí 1.370.778,02 Kč,
zbývá
1.356.537,84 Kč
náklady nalézacího řízení činí 3.788,- Kč
Zbývá k úhradě:

vymoženo

uhrazeno
14.240,18 Kč
k úhradě
uhrazeno

1.356.537,84 Kč

Stav exekuce k 11.04.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 36 C
387/2004-47 (PM 21.10.2005), exekuce je vedena pod č.j. 137 Ex
5395/14:
Celkem je vymáháno:
jistina ve výši 91.977,- Kč
neuhrazeno
poplatky z prodlení činí 1.321.687,-Kč
neuhrazeno
náklady nalézacího řízení činí 25.725,-Kč
neuhrazeno
náklady exekuce činí 265.486,- Kč
neuhrazeno
Zbývá k úhradě:

1.704.875,- Kč

Poznámka BO:
Ke dni zpracování materiálu k projednání do 50. Komise bytové RMČ BS
činil dle sdělení soudního exekutora ze dne 24.02.2017 zůstatek
vymáhaného poplatku z prodlení částku ve výši 1.360.806,99 Kč (dle
pravomocného platebního rozkazu Městského soudu v Brně č.j. 56 Ro
547/2000-18).
Na základě aktuálního sdělení soudního exekutora ze dne 17.03.2017
se výše vymáhaného poplatku z prodlení ponížila na částku ve výši
1.358.672,41 Kč. S ohledem na zmíněné skutečnosti je v návrhu
usnesení RMČ BS uvedena aktuální výše dlužného poplatku z prodlení.
Na základě aktuálního sdělení soudního exekutora ze dne 11.04.2017
se výše vymáhaného poplatku z prodlení ponížila na částku ve výši
1.356.537,84 Kč. S ohledem na zmíněné skutečnosti je v návrhu
usnesení ZMČ BS uvedena aktuální výše dlužného poplatku z prodlení.

Vytvořeno 26.04.2017 12:10:48

4

Vytvořeno 26.04.2017 12:10:48

5

Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):
XXX XXX (XXX), dříve bytem Dornych 29, Brno, byt č. X
Stanovisko BO:
- bytový odbor navrhuje neschválit prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši
1.360.806,99 Kč (dle pravomocného platebního rozkazu Městského soudu v Brně č.j. 56 Ro
547/2000-18), k bytu č. X, Dornych 29, Brno, žadatelka: XXX XXX (XXX)
Jedná se o dluh, který je vymáhán exekučně. Dle Směrnice na evidenci a vymáhání
pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ Brno-střed (dále
jen Směrnice) – čl. III odst. 2: „Pokud po vydání pravomocného rozhodnutí, týkajícího se
vymáhání nájemného a s ním souvisejícího příslušenství a dalších nákladů, dlužník svoji
povinnost vyplývající z pravomocného rozhodnutí dobrovolně nesplní, vlastník předá po
obdržení pravomocného rozhodnutí odboru právnímu a organizačnímu ÚMČ BS exekuční
titul pro podání návrhu na nařízení exekuce. “Po podání návrhu na nařízení exekuce
nebudou již příp. žádosti o prominutí poplatků, příp. úroků z prodlení či smluvní pokuty
předkládány bytové nebo dislokační komisi RMČ BS k projednání a budou vlastníkem bez
dalšího zamítány.“
(Dle Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor
v domech svěřených MČ Brno-střed (dále jen Směrnice) – čl. III odst. 1: „Pokud po vydání
pravomocného rozhodnutí, týkajícího se vymáhání nájemného a s ním souvisejícího
příslušenství a dalších nákladů,
dlužník uhradí celou jistinu a náklady předcházejícího řízení, může požádat o částečné
prominutí příslušenství (poplatků, popř. úroků z prodlení, smluvní pokuty). Žádost bude
předložena bytové nebo dislokační komisi a následně RMČ BS, v případě částky vyšší než
20.000,- Kč ZMČ BS.“)
Dle Směrnice čl. I. odst. 2, poslední věta: „O případných výjimkách z této směrnice může
rozhodnout pouze RMČ BS.“
V případě, že bytová komise doporučí opačné usnesení, jedná se o výjimku.
Poznámka BO:
Dle sdělení exekutora ze dne 03.02.2017, bude soudní exekutor pro případ úplného či
částečného zastavení exekuce (způsobené úplným či částečným prominutím vymáhané
pohledávky oprávněným) nárokovat odměnu z vymoženého plnění zásadně na povinném.
Informace o původním bytě Dornych 29, Brno, byt č. X:
Prodej domu: Poslední nájemní smlouva: doba neurčitá od 27.09.1993, byt vyklizen dne 05.06.2001
Podaná výpověď v minulosti: výpověď byla součástí žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu
bytu podané k MS v Brně v 06/2000 pro dlužné nájemné a služby – částka 113.097,- Kč za
09/1995–03/2000

Žaloba o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu podaná v minulosti: 15.06.2000 návrh
na přivolení soudu k výpovědi nájmu bytu. Rozsudkem Městského soudu v Brně č.j. 15 C
146/2000-28 ze dne 20.03.2002 (PM 10.05.2002) byla uložena povinnost vyklidit byt a
uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. Náklady řízení ve výši 1.000,- Kč uhrazeny. Byt byl
vyklizen dne 05.06.2001.
Žaloba o určení neplatnosti, popřípadě oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu: ne
Žaloba o zaplacení:
Žaloba o zaplacení částky 94.665,- Kč s přísl., MS v Brně vydal platební rozkaz č.j. 56 Ro
547/2000-18 na částku 94.665,- Kč s přísl. (PM 13.06.2015), jistina uhrazena, náklady řízení
uhrazeny, poplatky z prodlení neuhrazeny. Usnesením MS v Brně č.j. 69 Nc 3890/2002-6 ze
dne 05.11.2002 byla nařízena exekuce, vedená u Exekutorského úřadu Brno-město pod
č.j. 006 EX 844/02, která dosud není ukončena.
Žaloba o zaplacení částky 91.977,- Kč s přísl., MS v Brně vydal rozsudek č.j. 36 C
387/2004-47 na částku 91.977,- Kč s přísl. (PM 21.10.2005), jistina neuhrazena, náklady
řízení ve výši 25.725,- Kč neuhrazeny, poplatky z prodlení neuhrazeny. Následně byla
nařízena exekuce, vedena u Exekutorského úřadu Brno-venkov pod č.j. 137 Ex 5395/14-16,
dosud není ukončena.
Byt: XXX
Předpis nájemného a služeb za 05/2001:
(poslední známý předpis)
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.01.2017:
(dluh na nájemném a službách za 11/1999-05/2001)
(ověřeno dne 24.02.2017)
Dluh na příslušenství ke dni 24.02.2017:
(ověřeno dne 24.02.2017)
Náklady řízení ke dni 24.02.2017:
25.725,- Kč
(ověřeno dne 24.02.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 24.02.2017:
(ověřeno dne 24.02.2017)

3.709,- Kč 18,04 Kč/m2/měsíc
91.977,- Kč
2.671.917,99 Kč

2.789.619,99 Kč

Stav exekuce k 24.02.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 56 Ro 547/2000-18 (PM
13.06.2015), exekuce je vedena pod č.j. 006 EX 844/02:
Celkem je vymáháno:
jistina ve výši 94.665,- Kč
uhrazeno
poplatky z prodlení činí 1.370.778,02 Kč, vymoženo 9.971,03 Kč zbývá k úhradě
1.360.806,99 Kč
náklady nalézacího řízení činí 3.788,- Kč
uhrazeno
Zbývá k úhradě:

1.360.806,99 Kč

Stav exekuce k 24.02.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 36 C 387/2004-47 (PM
21.10.2005), exekuce je vedena pod č.j. 137 Ex 5395/14:

Celkem je vymáháno:
jistina ve výši 91.977,- Kč
poplatky z prodlení činí 1.311.111,-Kč
náklady nalézacího řízení činí 25.725,-Kč
náklady exekuce činí 263.586,- Kč
Zbývá k úhradě:

neuhrazeno
neuhrazeno
neuhrazeno
neuhrazeno
1.692.399,- Kč

Historie případu:
Paní XXX vznikl dluh na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu
č. X, Dornych 29, Brno za období 10/1995–10/1999. V lednu 2000 byla podána žaloba o
zaplacení částky 94.665,- Kč s přísl. k Městskému soudu v Brně, přičemž jmenovaný soud
v tomto řízení rozhodl platebním rozkazem ze dne 06.03.2000, č.j. 56 Ro 547/2000-18, který
nabyl právní moci dne 13.06.2015. Usnesením MS v Brně č.j. 69 Nc 3890/2002-6 ze dne
05.11.2002 byla nařízena exekuce, vedená u Exekutorského úřadu Brno-město pod č.j. 006
EX 844/02. Dle sdělení Exekutorského úřadu Brno město jistina ve výši
94.665,- Kč uhrazena, náklady řízení ve výši 3.788,- Kč uhrazeny, poplatky z prodlení
uhrazeny jen částečně, a to ve výši 9.971,30 Kč, k úhradě zbývá celkem 1.360.806,99 Kč.
Dne 01.03.2016 byla Exekutorskému úřadu Brno-město, JUDr. Aleně Blažkové, doručena
v rámci exekučního řízení č.j. 006 EX 844/02 žádost paní XXX o prominutí poplatků z
prodlení, kdy s návrhem na zastavení exekuce MČ BS nesouhlasila.
Dále vznikl paní XXX dluh za období 11/1999-05/2001, kdy žalobce podal k Městskému
soudu v Brně žalobu o zaplacení částky 91.977,- Kč s přísl., přičemž jmenovaný soud v tomto
řízení rozhodl rozsudkem ze dne 24.08.2005, č.j. 36 C 387/2004-47, který nabyl právní moci
dne 21.10.2005. Pro nesplnění povinnosti uložené daným rozsudkem byl podán návrh na
zahájení exekučního řízení, které je vedeno u Exekutorského úřadu Brno-venkov pod
č.j. 137 Ex 5359/14. Dle sdělení exekutora nebylo na tuto pohledávku ničeho vymoženo.
Dne 04.11.2015 byl paní XXX soudem ustanoven opatrovník (sp. zn. 24 P 67/86), její XXX
pan XXX XXX, nar. XX XX XXX, který je oprávněn činit jejím jménem právní jednání,
zastupovat ji v řízení před soudem a spravovat její jmění.
Dne 24.08.2016 byla na Odbor bytový ÚMČ BS doručena žádost pana XXX, jako
opatrovníka paní XXX, ve které žádal o odpuštění příslušenství, jenž vzniklo v rámci
dlužného nájemného a služeb z bytu č. X, Dornych 29, Brno. Žádost byla odůvodněna
neschopností splácet vysoký dluh z důvodu špatného zdravotního stavu paní XXX a
neschopností zákonným způsobem navýšit příjmy (viz příloha č. 2). Paní XXX bylo dne
26.08.2016 písemně sděleno, že žádosti nelze vyhovět, vzhledem k tomu, že dluh je již
exekučně vymáhán, což je v souladu se Směrnicí na evidenci a vymáhání pohledávek za
nájemci bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ Brno-střed
č. 45/2011. Dne 31.10.2016 bylo Odboru bytovému ÚMČ BS doručeno panem XXX další
vyjádření k žádosti o prominutí pohledávky, ve které žádal o nové posouzení a předložení
Komisi bytové RMČ BS a RMČ BS k projednání (viz příloha č. 3). Odbor bytový UMČ BS
dne 02.12.2016 vyzval paní XXX, aby se dostavila na Správu nemovitostí MČ Brno-střed,
p.o., za účelem doplnění žádosti, vyplnění příslušného formuláře žádosti a uznání dluhu.
Dne 21.12.2016 pan XXX, jako opatrovník paní XXX, podepsal uznání dluhu na částku
1.370.778,- Kč na poplatcích z prodlení, vypočítaných na základě platebního rozkazu
Městského soudu v Brně, č.j. 56 Ro 547/2000-18 o zaplacení částky 94.665,- Kč s přísl.
Paní XXX na poplatcích z prodlení k 24.02.2017 uhradila v rámci exekuce
č.j. 006 EX 844/02 částku 9.971,03 Kč, k úhradě zbývá 1.360.806.99 Kč.
Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 30.01.2017 není paní XXX XXX
vlastníkem nemovitosti určené k bydlení.

Žádost (doručena dne 21.12.2016):
Pan XXX, opatrovník paní XXX, v žádosti o prominutí poplatků z prodlení, vypočítaných dle
platebního rozkazu Městského soudu v Brně č.j. 56 Ro 547/2000-18, ve výši
1.370.778,- Kč uvádí, že paní XXX je XXX XXX a není schopna pochopit účel ani jakékoliv
důsledky. Její příjmy z důchodu nemohou zdaleka pokrýt výše uvedenou pohledávku a
vzhledem k věku a zdravotnímu stavu není předpoklad, že by paní XXX mohla zákonným
způsobem navýšit své příjmy. Navrhuje měsíční splátku ve zbytku neprominutého dluhu ve
výši 500,- Kč/měsíčně (viz příloha č. 4).
Poplatky z prodlení vypočítané dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 56 Ro 547/2000-18
na částku 94.665,- Kč s přísl. (PM 13.06.2015), stav ke dni 24.02.2017:
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