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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 19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 08.02.2017

Žádost o prominutí pohledávky - Údolní 23, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c 1 - Duvodova zprava (komise bytova)
Priloha c 2 - Zadost
Priloha c 3 - Uznani dluhu
Priloha c 4 - Vyjadreni dluhoveho poradce.pdA f

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Hanáková Petra - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 50 % z částky
197.134,- Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j.
229 C 112/2010-102), tzn. 98.567,- Kč a poplatků z prodlení ve výši
50 % z částky 36.762,32 (dle žaloby o zaplacení 29.523,- Kč
s přísl., vedené u Městského soudu v Brně pod č.j. 2108 C 105/2015),
tzn. 18.381,16 Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Údolní 23,
Brno, žadatelé: [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn]
za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 98.567,- Kč
a zbývající poplatky z prodlení ve výši 18.381,16 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 žadatele s usnesením ZMČ BS.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
· 111. RMČ BS projednala dne 19.12.2016 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2016/111/48 Žádost o prominutí pohledávky - Údolní 23,
Brno
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RMČ BS na 111. zasedání, konaném dne 19.12.2016,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši
50 % z částky 197.134,- Kč (dle pravomocného rozsudku Městského
soudu v Brně č.j. 229 C 112/2010-102), tzn. 98.567,- Kč a poplatků
z prodlení ve výši 50 % z částky 36.762,32 (dle žaloby o zaplacení
29.523,- Kč s přísl., vedené u Městského soudu v Brně pod č.j. 2108
C 105/2015), tzn. 18.381,16 Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn] ,
Údolní 23, Brno, žadatelé: [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj
odstraněn]
za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši
98.567,- Kč a zbývající poplatky z prodlení ve výši 18.381,16 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: 08.02.2017
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Kalousek
pro

Landa
omluven

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

· 44. Komise bytová projednala dne 01.12.2016 s výsledkem:
Usnesení 44.3.5. [osobní údaj odstraněn]
a
[osobní údaj
odstraněn] , dříve bytem Údolní 23, Brno, byt
č.
[osobní údaj
odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 50 % z částky
197.134,- Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j.
229 C 112/2010-102), tzn. 98.567,- Kč a poplatků z prodlení ve výši
50 % z částky 36.762,32 (dle žaloby o zaplacení 29.523,- Kč
s přísl., vedené u Městského soudu v Brně pod č.j. 2108 C 105/2015),
tzn. 18.381,16 Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Údolní 23,
Brno, žadatelé: [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn]
za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 98.567,- Kč
a zbývající poplatky z prodlení ve výši 18.381,16 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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Oplatek
pro

Machů
omluven

Butula
pro

Vaňková
pro

Hráček
pro

Dumbrovská Petrželka
pro
pro

Předpis
nájemného
a služeb
63,04 Kč/m2/měsíc
(poslední známý předpis)

za

Toman
pro

Oulehlová Kvapil
pro
pro

10/2012:

Dluh na nájemném a službách ke dni 21.11.2016:
(ověřeno dne 21.11.2016)

Dvořák
pro

9.433,- Kč

0,- Kč

Poplatky z prodlení ke dni 21.11.2016:
197.134,- Kč
(dle rozsudku o zaplacení částky 197.134,- Kč s přísl. vydaného MS
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v Brně, č.j. 229 C 112/2010-102, PM 12.02.2014)
Poplatky z prodlení ke dni 21.11.2016:
36.762,32 Kč
(dle žaloby o zaplacení částky 29.523,- Kč s přísl., vedené u MS
v Brně pod č.j. 2108 C 105/2015, dosud není pravomocně rozhodnuto.)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 21.11.2016:
(ověřeno dne 21.11.2016)

233.896,32 Kč

Poplatky z prodlení ke dni 08.12.2016:
197.134,- Kč
(dle rozsudku o zaplacení částky 197.134,- Kč s přísl. vydaného MS
v Brně, č.j. 229 C 112/2010-102, PM 12.02.2014)
Poplatky z prodlení ke dni 08.12.2016:
36.762,32 Kč
(dle žaloby o zaplacení částky 29.523,- Kč s přísl., vedené u MS
v Brně pod č.j. 2108 C 105/2015, dosud není pravomocně rozhodnuto.)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 08.12.2016:
(ověřeno dne 08.12.2016)

233.896,32 Kč

Poplatky z prodlení ke dni 19.01.2017:
197.134,- Kč
(dle rozsudku o zaplacení částky 197.134,- Kč s přísl. vydaného MS
v Brně, č.j. 229 C 112/2010-102, PM 12.02.2014)
Poplatky z prodlení ke dni 19.01.2017:
36.762,32 Kč
(dle žaloby o zaplacení částky 29.523,- Kč s přísl., vedené u MS
v Brně pod č.j. 2108 C 105/2015, dosud není pravomocně rozhodnuto.)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 19.01.2017:
(ověřeno dne 19.01.2017)
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):
XXX XXX (XXX) a XXX XXX (XXX) dříve bytem Údolní 23, Brno, byt č. X
Stanovisko BO:
- bytový odbor navrhuje neschválit prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši
197.134,- Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 229 C 112/2010-102)
a poplatků z prodlení ve výši 36.762,32 (dle žaloby o zaplacení 29.523,- Kč s přísl., vedené u
Městského soudu v Brně pod č.j. 2108 C 105/2015), k bytu č. X, Údolní 23, Brno, žadatelé:
XXX XXX (XXX) a XXX XXX (XXX)
Informace o původním bytě Údolní 23, Brno, byt č. X:
Prodej domu: Poslední nájemní smlouva: dohoda o užívání bytu na dobu neurčitou ze dne 02.10.1987, byt
vrácen dne 01.11.2012
Podaná výpověď v minulosti: dne 29.04.2010 zaslána výpověď nájmu bytu pro dluhy na
nájemném a službách – částka 177.539,- Kč (za období 01/2008 – 03/2010), následně byl
veden soudní spor o vyklizení bytu. V 07/2012 zaslána další výpověď nájmu bytu, na základě
které zanikl nájem bytu uplynutím 3měsíční výpovědní lhůty, tj. k 01.11.2012.
Žaloba o vyklizení podaná v minulosti: 03/2012 byla podána k MS v Brně žaloba o
vyklizení bytu. MS v Brně rozhodl pravomocným usnesením č.j. 50 C 30/2012-56 ze dne
19.07.2012 o zastavení žaloby o vyklizení bytu z důvodu zpětvzetí žaloby. Důvodem
zpětvzetí žaloby o vyklizení byla námitka žalovaných o neplatnosti podané výpovědi nájmu
bytu (z důvodu neurčitosti výpovědi). XXX XXX byt dne 01.11.2012 vyklidili a vrátili, a to
poté co jim byla zaslána v 07/2012 další výpověď nájmu bytu (nájem bytu zanikl uplynutím
3měsíční výpovědní lhůty, tj. k 01.11.2012).
Žaloba o určení neplatnosti, popřípadě oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne
Žaloba o zaplacení: žaloba o zaplacení částky 196.017,- Kč s příslušenstvím, MS v Brně
vydal rozsudek č.j. 229 C 112/2010-102 na částku 197.134,- Kč představující poplatky z
prodlení (PM 12.02.2014), jistina uhrazena, náklady řízení uhrazeny, poplatky z prodlení
neuhrazeny. V 03/2016 byla XXX XXX zaslána předexekuční upomínka.
Žaloba o zaplacení částky 29.523,- Kč s přísl., vedená u MS v Brně pod č.j. 2108 C 105/2015,
dosud není pravomocně rozhodnuta, jistina uhrazena, poplatky z prodlení neuhrazeny.

Byt: XXX
Předpis nájemného a služeb za 10/2012:
(poslední známý předpis)
Dluh na nájemném a službách ke dni 21.11.2016:

9.433,- Kč

63,04 Kč/m2/měsíc
0,- Kč

(ověřeno dne 21.11.2016)
Poplatky z prodlení ke dni 21.11.2016:
197.134,- Kč
(dle rozsudku o zaplacení částky 197.134,- Kč s přísl. vydaného MS v Brně, č.j. 229 C
112/2010-102, PM 12.02.2014)
Poplatky z prodlení ke dni 21.11.2016:
36.762,32 Kč
(dle žaloby o zaplacení částky 29.523,- Kč s přísl., vedené u MS v Brně pod č.j. 2108 C
105/2015, dosud není pravomocně rozhodnuto.)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 21.11.2016:
(ověřeno dne 21.11.2016)

233.896,32 Kč

Historie případu:
XXX XXX vznikl dluh na nájemném a zálohách na služby z bytu č. X, Údolní 23, Brno za
období 01/2008 – 05/2010.
V červnu 2010 byla podána žaloba o zaplacení částky 196.017,- Kč s přísl. k MS v Brně, v
souvislosti s touto dlužnou pohledávkou vydal MS v Brně rozsudek na částku 197.134,- Kč
představující poplatky z prodlení a na náklady řízení ve výši 1.570,- Kč, č.j. 229 C 112/201010 (PM 12.02.2014). Náklady řízení jsou uhrazeny, poplatky z prodlení dosud nebyly
uhrazeny. V roce 2000 požádali XXX XXX o XXX stávajícího bytu o velikosti XXX o XXX
XXX. Na základě uvedeného bytový správce zaevidoval změnu ve velikosti bytu, a to na
XXX. XXX XXX uhradili v 07/2010 částku ve výši 214.495,- Kč, z této částky byla použita
částka ve výši 196.017,- Kč na úhradu jistiny dle rozsudku MS v Brně č.j. 229 C 112/2010-12
(PM 12.02.2014), náklady řízení ve výši 1.570,- Kč byly uhrazeny v 08/2016. 7. RMČ BS
konaná dne 12.01.2011 schválila usnesením č. 107.23 úhradu poplatku za podání žaloby o
vyklizení ve výši 7.840,- Kč, tento byl uhrazen 03/2011. Zbývající částka ve výši 18.478,- Kč
byla použita na úhradu dluhu za období 06-07/2010. Žaloba o zaplacení částky 196.017,- Kč
s přísl. původně vycházela z velikosti bytu XXX o výměře XXX m2. V mezidobí došlo ke
shodě na velikosti a výměře bytu, a to na velikosti bytu XXX o výměře XXX m2. Byl proto
proveden přepočet požadovaného poplatku z prodlení, a to na částku 197.134,- Kč. Od srpna
2011 přestal bytový správce předepisovat XXX XXX úhradu nájemného za XXX, kterou
XXX XXX XXX.
27. RMČ BS konaná dne 19.10.2011 projednala žádost o netrvání na výpovědi nájmu bytu a
schválila XXX XXX vydání bezdůvodného obohacení ve výši 7.488,- Kč, a to za období
09/2009-07/2011.
V 08/2010 podali XXX XXX žádost o odpuštění úroků z prodlení na Odbor bytový ÚMČ BS.
Předmětem žádosti bylo dlužné období 01/2008-05/2008, 08/2008-10/2008, 12/2008,
04/2009-03/2010, nájemné za toto období bylo bytovým správcem předepisováno jako
nájemné za byt o velikosti XXX, tedy včetně XXX XXX, která však XXX nebyla XXX.
V této věci rozhodlo 6. ZMČ BS dne 22.06.2011 a usnesením č. 306.28 neschválilo
prominutí pohledávky poplatků z prodlení ve výši 216.977,- Kč.
V 07/2013 podali XXX XXX na ÚMČ BS žádost o projednání odpuštění nebo ponížení úroků
z prodlení k žalobě o zaplacení 196.017,- Kč s přísl., tato nebyla předložena k projednání,
neboť byla zjištěna pohledávka na nájemném za 09/2011-10/2012.
Dne 16.12.2013 byla XXX XXX na základě pravomocného rozsudku Městského soudu
v Brně, č.j. 229 C 112/2010-102, zaslána předexekuční upomínka k úhradě poplatku
z prodlení ve výši 197.134,- Kč a nákladů řízení ve výši 1.570,- Kč. Na předexekuční
upomínku reagovali XXX XXX v 05/2016 žádostí o prominutí příslušenství, s tím že náklady
řízení ve výši 1.570,- Kč uhradí (tuto částku uhradili v 08/2016).
Za období 07/2012–10/2012 vznikl XXX XXX dluh na nájemném a službách v souvislosti
s užíváním bytu č. X, Údolní 23, Brno, v této věci byla dne 21.12.2015 podána žaloba o

zaplacení částky 29.523,- Kč s přísl. k MS v Brně, řízení je vedeno pod č.j. 2108 C 105/2015,
jistina byla uhrazena v plné výši dne 29.02.2016. Ohledně jistiny byla žaloba podáním ze dne
12.07.2016 vzata zpět, v této věci není pravomocně rozhodnuto. Poplatky z prodlení dosud
nebyly uhrazeny.
Dne 16.09.2016 podepsal pan XXX XXX a paní XXX XXX uznání dluhu na částku poplatku
z prodlení v celkové výši 233.896,32 Kč vypočítané dle rozsudku č.j. 229 C 112/2010-102
(PM 12.02.2014) a dle protokolu o výpočtu příslušenství k žalobě o zaplacení 29.523,- Kč
s přísl. vedené u MS v Brně pod č.j. 2108 C 105/2015. Téhož dne podali XXX XXX žádost o
prominutí poplatků z prodlení v celkové výši 233.896,32 Kč (jde o poplatky z prodlení
vzniklé pozdní platbou nájemného a služeb předepisovaných za byt o velikosti XXX).
Dle výpisu z KN ze dne 24.10.2016 nejsou XXX XXX vlastníky nemovitosti určené
k bydlení.
Žádost (doručena dne 16.09.2016):
XXX XXX ve svojí žádosti uvádí, že dlužná částka vznikla z XXX XXX, důvodem bylo
vyplácení XXX a nezaplacení XXX XXX, čímž nastala tato finanční situace (viz příloha
č. 2).
Poplatky z prodlení – rozsudek MS v Brně č.j. 229 C 112/2010-102 na částku 197.134,Kč (PM 12.02.2014), stav ke dni 21.11.2016:
100%
70%
50%
30%

197.134,- Kč
137.993,80 Kč
98.567,- Kč
59.140,20 Kč

Poplatky z prodlení - žaloba o zaplacení 29.523,- Kč s přísl. vedená u MS v Brně pod č.j.
2108 C 105/2015, stav ke dni 21.11.2016:
100%
70%
50%
30%

36.762,32 Kč
25.733,62 Kč
18.381,16 Kč
11.028,70 Kč

7. RMČ BS projednala dne 12.01.2011 s výsledkem:
Usnesení 107.23 Žádost o netrvání na výpovědi z nájmu bytu - byt č. X, Údolní 23, Brno
RMČ BS na 7. zasedání, konaném dne 12.01.2011
trvá
na úhradě nákladů řízení v plné výši do 15-ti dnů od obdržení výzvy - byt č. X, Údolní 23,
Brno, uživatelé bytu XXX a XXX XXX
ukládá
bytovému odboru zaslat žadatelům výzvu k úhradě nákladů řízení v plné výši v souladu s
usnesením RMČ BS.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

16. RMČ BS projednala dne 18.05.2011 s výsledkem:
Usnesení 116.31. Žádost o netrvání na výpovědi z nájmu bytu
RMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 18.5.2011,
trvá
na výpovědi z nájmu bytu
a) byt č. X, Údolní 23, Brno, uživatelé XXX (XXX) a XXX (XXX) XXX,
trvá
na vyklizení bytu ve vztahu k bodu a),
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS ve vztahu k bodu a),
nedoporučuje
ZMČ BS prominout pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 216.977,- Kč ve vztahu k bodu
a),
ukládá
vedoucímu bytového odboru zajistit zpracování a předložení materiálu ve vztahu k bodu a) k
projednání na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. ZMČ BS projednalo dne 22.06.2011 s výsledkem:
Usnesení 306.28. Žádost o prominutí poplatků z prodlení – Údolní 23, Brno
ZMČ BS na 6. zasedání, konaném dne 22.6.2011, projednalo a
neschvaluje
prominutí pohledávky – poplatky z prodlení ve výši 216.977,- Kč - byt č. X, Údolní 23, Brno,
uživatelé bytu XXX a XXX XXX.
Termín: ihned
Hlasování: 25 pro, 0 proti, 12 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
27. RMČ BS projednala dne 19.10.2011 s výsledkem:
Usnesení 127.22. Výpověď z nájmu bytu
RMČ BS na 27. zasedání, konaném dne 19.10.2011,
trvá
na usnesení RMČ BS č. 116.31 písm. a) ze dne 18.5.2011 ve vztahu k bodu a) – trvání na
výpovědi z nájmu bytu a na vyklizení bytu
a) byt č. X, Údolní 23, Brno, uživatelé XXX (XXX) a XXX (XXX) XXX,
schvaluje
vydání bezdůvodného obohacení ve výši 7.488,- Kč ve vztahu k bodu a),
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením RMČ BS ve vztahu k bodu a).
Termín: ihned
O bodech 20 – 22 bylo hlasováno společně.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Příloha materiálu č. 2

Příloha materiálu č. 3

Příloha materiálu č. 4

