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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 – Křížová 6, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c 1 - Duvodova zprava (komise bytova)
Priloha c 2 - Zadost
Priloha c 3 - Vyjadreni dluhoveho poradce

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Hanáková Petra - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
neschvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši
104.008,- Kč a k němu náležejícím poplatkům z prodlení, které ke dni
20.01.2017 činí 33.417,- Kč a úrokům z prodlení, které ke dni
20.01.2017 činí 19.324,- Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn] ,
Křížová 6, Brno, žadatel: [osobní údaj odstraněn] a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
· 113. RMČ BS projednala dne 09.01.2017 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2017/113/41 Žádost o prominutí pohledávky - Křížová 6,
Brno
RMČ BS na 113. zasedání, konaném dne 09.01.2017,
doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném
a službách ve výši 104.008,- Kč a k němu náležejícím poplatkům
z prodlení, které ke dni 02.01.2017 činí 33.176,- Kč a úrokům
z prodlení, které ke dni 02.01.2017 činí 18.932,- Kč, k bytu č.
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[osobní údaj odstraněn] , Křížová 6, Brno, žadatel:
[osobní údaj
odstraněn]
[osobní údaj odstraněn] 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
pro

Bořecký
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
omluven

Flamiková
pro

Kalousek
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
omluven

Švachula
pro

· 45. Komise bytová RMČ BS projednala dne 15.12.2016 s výsledkem:
Usnesení 45.3.6. [osobní údaj odstraněn]
[osobní údaj
odstraněn] , Křížová 6, Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS neschválit
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši
104.008,- Kč a k němu náležejícím poplatkům z prodlení, které ke dni
09.12.2016 činí 33.257,- Kč a úrokům z prodlení, které ke dni
09.12.2016 činí 19.063,- Kč,
k bytu č. [osobní údaj odstraněn] ,
Křížová 6, Brno, žadatel: [osobní údaj odstraněn]
Hlasováno: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Oplatek
pro

Machů
pro

Butula
pro

Vaňková
Hráček
nepřítomna nepřítomen

Dumbrovská
omluvena

Předpis nájemného a služeb za 11/2016:
Kč/m2/měsíc

Petrželka Toman
pro
pro

Oulehlová Kvapil
pro
pro

3.379,- Kč

Dvořák
pro

96,-

Dluh na nájemném a službách ke dni 30.11.2016:
143.558,- Kč
(dluh na nájemném a službách za 10/2011-09/2015)
(ověřeno dne 14.12.2016)
Příslušenství ke dni 14.12.2016:
138.626,73 Kč
(jedná se o celkový dluh na příslušenství, které je soudně vymáháno)
(ověřeno dne 14.12.2016)
Náklady řízení ke dni 14.12.2016:
65.985,50 Kč
(jedná se o dluh na nákladech řízení všech vedených soudních řízení
včetně exekučních) (ověřeno dne 14.12.2016)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 14.12.2016:
348.170,23 Kč
Stav exekuce k 12.12.2016 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 44 C
329/2005-34 (PM 21.06.2006), exekuce je vedena pod č.j. 169 EX
3512/11
Celkem je vymáháno
111.417,87 Kč
poplatky
z prodlení
neuhrazeno
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náklady
oprávněného
v nalézacím
řízení
činí
neuhrazeno
náklady právního zastoupení oprávněného
v
exekučním
řízení
činí
neuhrazeno
odměna
soudního
exekutora
činí
neuhrazeno

23.909,- Kč
11.904,- Kč
14.979,80 Kč

Zbývá k úhradě:
111.417,87 Kč
Stav exekuce k 09.12.2016 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 2115
C 68/2014-52 (PM 28.02.2015), exekuce je vedena pod č.j. 137 EX
23836/16
Celkem je vymáháno
104.008,- Kč
z toho jistina činila 104.008,- Kč
neuhrazeno
poplatky z prodlení činí 33.257,- Kč
neuhrazeno
úroky z prodlení činí 19.063,- Kč
neuhrazeno
náklady nalézacího řízení činí 5.201,- Kč
neuhrazeno
náklady oprávněného činí 363,- Kč
neuhrazeno
odměna exekutora ve výši 33.565,- Kč
neuhrazeno
Zbývá k úhradě:
195.457,- Kč
Dluh na nájemném a službách ke dni 30.11.2016:
143.558,- Kč
(dluh na nájemném a službách za 10/2011-09/2015)
(ověřeno dne 02.01.2017)
Příslušenství ke dni 02.01.2017:
138.414,73 Kč
(jedná se o celkový dluh na příslušenství, které je soudně vymáháno)
(ověřeno dne 02.01.2017)
Náklady řízení ke dni 02.01.2017:
66.227,50 Kč
(jedná se o dluh na nákladech řízení všech vedených soudních řízení
včetně exekučních) (ověřeno dne 02.01.2017)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 02.01.2017:
348.200,23 Kč
Stav exekuce k 12.12.2016 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 44 C
329/2005-34 (PM 21.06.2006), exekuce je vedena pod č.j. 169 EX
3512/11
Celkem
111.417,87 Kč
poplatky
neuhrazeno
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náklady
oprávněného
v nalézacím
řízení
činí
neuhrazeno
náklady právního zastoupení oprávněného
v
exekučním
řízení
činí
neuhrazeno
odměna
soudního
exekutora
činí
neuhrazeno
Zbývá
111.417,87 Kč

23.909,- Kč
11.904,- Kč
14.979,80 Kč
k úhradě:

Stav exekuce k 02.01.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 2115
C 68/2014-52 (PM 28.02.2015), exekuce je vedena pod č.j. 137 EX
23836/16
Celkem
je
vymáháno:
104.008,- Kč
z
toho
jistina
činila
104.008,- Kč
neuhrazeno
poplatky z prodlení činí 33.257,- Kč, uhrazeno 81,- Kč, zbývá
33.176,- Kč
úroky
z prodlení
činí
19.063,- Kč,
uhrazeno
131,- Kč,
zbývá
18.932,- Kč
náklady
nalézacího
řízení
činí
5.201,- Kč
neuhrazeno
náklady
oprávněného
činí
363,- Kč
neuhrazeno
odměna exekutora ve výši 33.565,- Kč, uhrazeno 36,- Kč, zbývá
33.529,- Kč
Zbývá
195.209,- Kč

k úhradě:

Stav exekuce k 02.01.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 43 C
141/2005-45 (PM 28.01.2010), exekuce je vedena pod č.j. 137 EX
32799/16:
Celkem je vymáháno
6.057,50 Kč
náklady nalézacího řízení činí 6.057,50 Kč
neuhrazeno
náklady oprávněného činí 121,- Kč
neuhrazeno
odměna exekutora ve výši 7.865,- Kč
neuhrazeno
Zbývá
14.043,50 Kč

k úhradě:

Stav exekuce k 02.01.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 20 C
170/2008-29 (PM 06.02.2009), exekuce je vedena pod č.j. 137 EX
32803/16:
Celkem je vymáháno
2.041,66 Kč
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z toho poplatky z prodlení 2.041,66 Kč
neuhrazeno
náklady nalézacího řízení činí 12.381,- Kč
neuhrazeno
náklady oprávněného činí 121,- Kč
neuhrazeno
odměna exekutora ve výši 7.865,- Kč
neuhrazeno
Zbývá
22.408,66 Kč

k úhradě:

Poznámka BO:
Ke dni zpracování materiálu do 45. Komise bytové RMČ BS neměl BO
k dispozici informace o exekučních řízeních nařízených dle rozsudku
MS v Brně č.j. 43 C 141/2005-45 (žaloba o přivolení) a dle rozsudku
MS v Brně č.j. 20 C 170/2008-29 (žaloba o zaplacení částky 6.284,Kč
s přísl.).
Nyní
tedy
BO
materiál,
který
je
předložen
k projednání
RMČ
BS,
doplnil
o informace
o stavu
zmíněných
exekučních řízení.
Ke dni zpracování materiálu do 45. Komise bytové RMČ BS činil dle
sdělení soudního exekutora ze dne 09.12.2016 zůstatek vymáhaného
poplatku z prodlení částku ve výši 33.257,- Kč a zůstatek vymáhaného
úroku z prodlení částku ve výši 19.063,- Kč.
Dle aktuálního sdělení soudního exekutora ze dne 02.01.2017 se výše
vymáhaného poplatku z prodlení ponížila na částku ve výši 33.176,Kč a výše vymáhaného úroku z prodlení na částku ve výši 18.932,Kč. S ohledem na zmíněné
skutečnosti je v návrhu usnesení RMČ BS
uvedena aktuální výše dlužného poplatku z prodlení a dlužného úroku
z prodlení.
Předpis nájemného a služeb za 12/2016:
Kč/m2/měsíc

3.379,- Kč

96,-

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.12.2016:
143.558,- Kč
(dluh na nájemném a službách za 10/2011-09/2015)
(ověřeno dne 20.01.2017)
Příslušenství ke dni 20.01.2017:
139.253,73 Kč
(jedná se o celkový dluh na příslušenství, které je soudně vymáháno)
(ověřeno dne 20.01.2017)
Náklady řízení ke dni 20.01.2017:
66.227,50 Kč
(jedná se o dluh na nákladech řízení všech vedených soudních řízení
včetně exekučních) (ověřeno dne 20.01.2017)
Aktuální
stav
celkového
dluhu
ke
dni
20.01.2017:
349.039,23 Kč
Stav exekuce k 20.01.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 44 C
329/2005-34 (PM 21.06.2006), exekuce je vedena pod č.j. 169 EX
3512/11
Celkem
111.417,87 Kč
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poplatky
z prodlení
činí
neuhrazeno
náklady
oprávněného
v nalézacím
řízení
činí
neuhrazeno
náklady právního zastoupení oprávněného
v
exekučním
řízení
činí
neuhrazeno
odměna
soudního
exekutora
činí
neuhrazeno
Zbývá
111.417,87 Kč

60.625,07 Kč
23.909,- Kč
11.904,- Kč
14.979,80 Kč
k úhradě:

Stav exekuce k 20.01.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 2115
C 68/2014-52 (PM 28.02.2015), exekuce je vedena pod č.j. 137 EX
23836/16
Celkem
je
vymáháno:
104.008,- Kč
z
toho
jistina
činila
104.008,- Kč
neuhrazeno
poplatky z prodlení činí 33.498,- Kč, uhrazeno 81,- Kč, zbývá
33.417,- Kč
úroky
z prodlení
činí
19.455,- Kč,
uhrazeno
131,- Kč,
zbývá
19.324,- Kč
náklady
nalézacího
řízení
činí
5.201,- Kč
neuhrazeno
náklady
oprávněného
činí
363,- Kč
neuhrazeno
odměna exekutora ve výši 33.674,- Kč, uhrazeno 36,- Kč, zbývá
33.638,- Kč
Zbývá
195.951,- Kč

k úhradě:

Stav exekuce k 20.01.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 43 C
141/2005-45 (PM 28.01.2010), exekuce je vedena pod č.j. 137 EX
32799/16:
Celkem je vymáháno
6.057,50 Kč
náklady nalézacího řízení činí 6.057,50 Kč
neuhrazeno
náklady oprávněného činí 121,- Kč
neuhrazeno
odměna exekutora ve výši 7.865,- Kč
neuhrazeno
Zbývá
14.043,50 Kč

k úhradě:

Stav exekuce k 20.01.2017 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 20 C
170/2008-29 (PM 06.02.2009), exekuce je vedena pod č.j. 137 EX
32803/16:
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Celkem je vymáháno
2.041,66 Kč
z toho poplatky z prodlení 2.041,66 Kč
neuhrazeno
náklady nalézacího řízení činí 12.381,- Kč
neuhrazeno
náklady oprávněného činí 121,- Kč
neuhrazeno
odměna exekutora ve výši 7.865,- Kč
neuhrazeno
Zbývá
22.408,66 Kč

k úhradě:

Poznámka BO:
Dle aktuálního sdělení soudního exekutora ze dne 20.01.2017 se výše
vymáhaného poplatku z prodlení zvýšila na částku ve výši 33.417,- Kč
a výše vymáhaného úroku z prodlení na částku ve výši 19.324,- Kč.
S ohledem na zmíněné
skutečnosti je v návrhu usnesení ZMČ BS
uvedena aktuální výše dlužného poplatku z prodlení a dlužného úroku
z prodlení.
113. RMČ BS projednala dne 09.01.2017 žádost pana
[osobní údaj
odstraněn]
o narovnání právního stavu k bytu č.
[osobní údaj
odstraněn] , Křížová 6, Brno a usnesením RMČ/2017/113/39 trvala na
usnesení RMČ BS č. 114.49. ze dne 16.03.2015 [trvání na vyklizení
bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Křížová 6, Brno, uživatel:
[osobní údaj odstraněn]
[osobní údaj odstraněn] ] a neschválila
podání návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu
vedeného u MS v Brně pod č.j. 66 E 117/2016 proti povinnému [osobní
údaj odstraněn] .
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová)
XXX XXX (XXX), Křížová 6, Brno, byt č. X
Stanovisko BO:
- BO navrhuje neschválit prominutí pohledávky – dluhu na nájemném a službách ve výši
104.008,- Kč a k němu náležejícím poplatkům z prodlení, které ke dni 09.12.2016 činí
33.257,- Kč a úrokům z prodlení, které ke dni 09.12.2016 činí 19.063,- Kč, k bytu č. X,
Křížová 6, Brno, žadatel: 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:
Odbor bytový požádal soudního exekutora o sdělení zda i v případě částečného či plného
zastavení (způsobeného případným částečným či plným prominutím vymáhané pohledávky
oprávněným) si bude soudní exekutor nárokovat odměnu z vymoženého plnění zásadně na
povinném. Exekutorský úřad Brno-venkov dne 15.12.2016 sdělil, že v případě částečného či
plného zastavení exekučního řízení bude požadovat náhradu nákladů exekučního řízení po
povinném.
Informace o současném bytě :
Prodej domu: Poslední nájemní smlouva: doba určitá od 01.06.2011 do 30.11.2011 (předchozí nájemní
smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.11.1999)

Podaná výpověď v minulosti: výpověď byla součástí žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu
bytu podané k MS v Brně v 04/2005 pro dlužné nájemné a služby – částka 94.235,- Kč za
11/1999 – 02/2005
Žaloba o vyklizení:
Žaloba o přivolení k výpovědi nájmu bytu podána v 04/2005, MS v Brně vydal rozsudek
č.j. 43 C 144/2005-45 o přivolení k výpovědi nájmu bytu (PM 28.01.2010), KS v Brně vydal
rozsudek č.j. 19 Co 168/2009-65 o přivolení výpovědi z nájmu bytu (PM 28.01.2010), kterým
byl potvrzen rozsudek I. stupně, k výkonu rozhodnutí vyklizením bytu nedošlo (RMČ BS
schválila narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy), náklady řízení ve výši
6.057,50 Kč nejsou uhrazeny - na OPO byly v 10/2014 předány materiály k podání návrhu na
nařízení exekuce.
Žaloba o vyklizení bytu podána v 09/2013, MS v Brně vydal rozsudek č.j. 61 C 115/201333 o vyklizení bytu (PM 27.05.2015), pravomocným usnesením MS v Brně č.j. 61 C
115/2013-43 ze dne 28.05.2015 byla stanovena panu XXX povinnost uhradit náhradu nákladů
řízení ve výši 5.000,- Kč – dosud nejsou uhrazeny. Usnesením KS v Brně č.j. 19 Co 1/201688 ze dne 27.01.2016 bylo odvolání pana XXX proti rozsudku MS v Brně o vyklizení
odmítnuto (PM 16.02.2016). Usnesením MS v Brně č.j. 66 E 117/2016-11 ze dne 05.10.2016
byl nařízen výkon rozhodnutí vyklizením bytu, dosud není v právní moci.
Žaloba na určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu: ne
Žaloba o zaplacení:
Žaloba o zaplacení částky 94.235,- Kč s přísl., MS v Brně vydal rozsudek č.j. 44 C
329/2005-34 na částku 71.776,- Kč představující poplatky z prodlení (PM 21.06.2006), jistina
ve výši 94.235,- Kč uhrazena. Usnesením MS v Brně č.j. 96 Nc 2528/2007 ze dne 09.05.2007
byla nařízena exekuce, vedená u Exekutorského úřadu Brno-město pod č.j. 169EX 3512/11.
Poplatky z prodlení byly částečně uhrazeny před podáním návrhu na exekuční vymáhání,
zbývá uhradit 60.625,07 Kč, náklady řízení ve výši 25.309,- Kč byly částečně uhrazeny,
zbývá uhradit 23.909,- Kč.
Žaloba o zaplacení částky 6.284,- Kč s přísl., MS v Brně vydal rozsudek č.j. 20 C
170/2008-29 na částku 2.041,66 Kč představující poplatky z prodlení (PM 06.02.2009), jistina
ve výši 6.284,- Kč uhrazena před nařízením jednání, náklady řízení ve výši 12.381,- Kč
neuhrazeny, dne 05.10.2012 byly předány náklady řízení a poplatky z prodlení na OPO
k podání návrhu na exekuci.
Žaloba o zaplacení částky 29.268,- Kč s přísl., MS v Brně vydal rozsudek č.j. 254 C
17/2010-38 na částku 29.268,- Kč s přísl. (PM 19.01.2011), jistina uhrazena, náklady řízení
ve výši 1.170,- Kč neuhrazeny, poplatky z prodlení jsou v souladu s rozsudkem hrazeny
formou měsíční splátky ve výši 200,- Kč, zbývá uhradit 19.231,- Kč.
Žaloba o zaplacení částky 104.008,- Kč s přísl., MS v Brně vydal rozsudek č.j. 2115 C
68/2014-52 na částku 104.008,- Kč s příslušenstvím (PM 28.02.2015), náklady řízení ve výši
5.201,- Kč neuhrazeny, poplatky z prodlení a úroky z prodlení neuhrazeny, v této věci je
vedeno exekuční řízení u Exekutorského úřadu Brno-venkov, pod č.j. 137EX 23836/16.
Žaloba o zaplacení částky 39.015,- Kč s příslušenstvím, podána k MS v Brně dne
25.02.2016, dosud pravomocně nerozhodnuto.
Byt: XXX
Předpis nájemného a služeb za 11/2016:

3.379,- Kč

96,- Kč/m2/měsíc

Dluh na nájemném a službách ke dni 30.11.2016:
(dluh na nájemném a službách za 10/2011-09/2015)
(ověřeno dne 14.12.2016)
Příslušenství ke dni 14.12.2016:
(jedná se o celkový dluh na příslušenství, které je soudně vymáháno)
(ověřeno dne 14.12.2016)
Náklady řízení ke dni 14.12.2016:
(jedná se o dluh na nákladech řízení všech vedených soudních řízení
včetně exekučních) (ověřeno dne 14.12.2016)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 14.12.2016:

143.558,- Kč
138.626,73 Kč
65.985,50 Kč
348.170,23 Kč

Stav exekuce k 12.12.2016 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 44 C 329/2005-34 (PM
21.06.2006), exekuce je vedena pod č.j. 169 EX 3512/11
Celkem je vymáháno
111.417,87 Kč
poplatky z prodlení činí 60.625,07 Kč
neuhrazeno
náklady oprávněného v nalézacím řízení činí 23.909,- Kč
neuhrazeno
náklady právního zastoupení oprávněného v exekučním řízení činí 11.904,- Kč neuhrazeno
odměna soudního exekutora činí 14.979,80 Kč
neuhrazeno
Zbývá k úhradě:

111.417,87 Kč

Stav exekuce k 09.12.2016 nařízené dle rozsudku MS v Brně č.j. 2115 C 68/2014-52 (PM
28.02.2015), exekuce je vedena pod č.j. 137 EX 23836/16
Celkem je vymáháno
z toho jistina činila 104.008,- Kč
poplatky z prodlení činí 33.257,- Kč
úroky z prodlení činí 19.063,- Kč
náklady nalézacího řízení činí 5.201,- Kč
náklady oprávněného činí 363,- Kč
odměna exekutora ve výši 33.565,- Kč

104.008,- Kč
neuhrazeno
neuhrazeno
neuhrazeno
neuhrazeno
neuhrazeno
neuhrazeno

Zbývá k úhradě:

195.457,- Kč

Historie případu:
Za období 11/1999 až 02/2005 vznikl panu XXX dluh na nájemném a službách z bytu č. X,
Křížová 6, Brno ve výši 94.235,- Kč s přísl., v této věci byl k MS v Brně podán návrh na
žalobu o zaplacení částky ve výši 94.235,- Kč s přísl., před jednáním v této věci byl návrh
částečně vzat zpět, co do celé jistiny a co do části poplatku z prodlení ve výši 5.000,- Kč.
Rozsudkem MS v Brně č.j. 44 C 329/2005-34 (PM 21.06.2006) bylo uloženo panu XXX
uhradit na poplatcích z prodlení částku ve výši 71.776,- Kč ve splátkách po 3.000,- Kč
měsíčně, což pan XXX neučinil a se splácením nezapočal. Náklady řízení byly stanoveny na
částku 25.309,- Kč. Usnesením MS v Brně č.j. 96 Nc 2528/2007 ze dne 09.05.2007 byla
nařízena exekuce u Exekutorského úřadu Brno-město, vedená pod č.j. 169EX 3512/11.
Poplatky z prodlení byly částečně uhrazeny před podáním návrhu na exekuční vymáhání,
zbývá uhradit 60.625,07 Kč, náklady řízení ve výši 25.309,- Kč byly částečně uhrazeny,
zbývá uhradit 23.909,- Kč.
Panu XXX vznikl dluh na nájemném a službách z bytu č. X, Křížová 6, Brno za období
12/2007, 01/2008, 03/2008 a vyúčtování služeb za rok 2006. V květnu 2008 byla podána

žaloba o zaplacení částky 6.284,- Kč s přísl. k MS v Brně, jistina ve výši 6.284,- Kč byla
uhrazena před nařízením jednání, v této věci vydal MS v Brně rozsudek č.j. 20 C 170/2008-29
(PM 06.02.2009), řízení bylo zastaveno v částce jistiny 6.284,- Kč, žalovanému bylo uloženo
zaplatit částku 2.041,66 Kč na poplatku z prodlení, a dále náklady řízení ve výši 12.381,- Kč
tyto uhrazeny nebyly. Dne 05.10.2012 byly předány náklady řízení a poplatky z prodlení na
OPO k podání návrhu na exekuci.
Dále vznikl panu XXX dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. X,
Křížová 6, Brno za období 01/2009 až 12/2009. V únoru 2010 byla podána k MS v Brně
žaloba o zaplacení částky 29.268,- Kč s přísl. MS v Brně vydal v této věci rozsudek č.j. 254 C
17/2010-38 na částku 29.268,- Kč s přísl. (PM 19.01.2011). Jistina ve výši 29.268,- Kč byla
uhrazena a řízení bylo v částce 29.268,- Kč zastaveno. Panu XXX bylo rozsudkem uloženo
uhradit 26.231,- Kč na poplatku z prodlení formou měsíční splátky ve výši 200,- Kč, zbývá
uhradit 19.231,- Kč. Náklady řízení ve výši 1.170,- Kč neuhrazeny.
V období 10/2011 až 06/2014 dlužil pan XXX na nájemném a službách z bytu č. X, Křížová
6, Brno. V září 2014 byla podána žaloba k MS v Brně o zaplacení částky 104.008,- Kč s přísl.
MS v Brně vydal rozsudek č.j. 2115 C 68/2014-52 (PM 28.02.2015) o zaplacení částky
104.008,- Kč s přísl. Náklady řízení ve výši 5.201,- Kč neuhrazeny. Exekuční řízení je
vedeno u Exekutorského úřadu Brno-venkov pod č.j. 137EX 23836/16, ke dni 09.12.2016 dle
sdělení exekutora nebylo ničeho vymoženo.
V období 10/2014 až 09/2015 vznikl panu XXX dluh na nájemném a službách z bytu č. X,
Křížová 6, Brno ve výši 39.015,- Kč s přísl., v této věci byla podána v únoru 2016 k MS
v Brně žaloba o zaplacení částky 39.015,- Kč s přísl., dosud není pravomocně rozhodnuto.
Pro dluhy na nájemném a službách byl v roce 2005 podán u MS v Brně návrh žaloby
o přivolení k výpovědi nájmu bytu č. X, Křížová 6, Brno. Pan XXX dlužnou částku uhradil
a požádal o zpětvzetí žaloby o přivolení k výpovědi nájmu bytu a snížení poplatků z prodlení
v maximální míře. Tuto žádost projednala 80. RMČ BS dne 07.12.2005 a usnesením
č. 180.10. neschválila zpětvzetí žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu a schválila
požadovat poplatky z prodlení ve výši 30 %. Následně 19. ZMČ BS dne 14.12.2005
usnesením č. 319.08.02. schválila požadovat poplatky z prodlení ve výši 30 %.
Pravomocným rozsudkem MS v Brně č.j. 43 C 141/2005-45 bylo přivoleno k výpovědi
z nájmu bytu s povinností vyklidit byt do 15-ti dnů od poskytnutí přístřeší, pan XXX podal
proti tomuto rozsudku odvolání, avšak pravomocným rozsudkem KS v Brně č.j. 19 Co
168/2009-65 bylo rozhodnutí MS v Brně potvrzeno. Proti rozsudku KS v Brně podal pan
XXX odvolání a žádal o vystavení nové nájemní smlouvy. 99. RMČ BS, usnesením
č. 199.119., dne 07.04.2010 neschválila odložení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu č. X
v domě Křížová 6, Brno a nechválila vystavení nové nájemní smlouvy k předmětnému bytu.
V červnu roku 2010 byl na jednání 107. RMČ BS konané dne 30.06.2010, usnesením
207.101., pan XXX zařazen do programu „Druhá šance“.
Na základě podání pana XXX ze dne 13.04.2011, 12. RMČ BS na svém zasedání dne
23.03.2011, usnesením č. 112.71., revokovala usnesení RMČ BS č. 199.119 ze dne
07.04.2010 (neschválení odložení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu a neschválení
vystavení nové nájemní smlouvy k bytu) a schválila narovnání právního stavu uzavřením
nájemní smlouvy s účinností od 01.06.2011 na dobu určitou 6 měsíců s podmínkou úhrady
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů před podpisem nájemní smlouvy
a s podmínkou podpisu nájemní smlouvy, přičemž obě podmínky měly být splněny v termínu
do 31.05.2011.
Na základě podání pana XXX ze dne 10.05.2011, 18. RMČ BS dne 01.06.2011, usnesením
č. 118.114., revokovala usnesení 12. RMČ BS ze dne 23.03.2011 a schválila uzavření nájemní
smlouvy na dobu 6 měsíců s účinností od 01.06.2011 s podmínkou uzavření splátkového
kalendáře na zaplacení zbývajícího dluhu. Následně podepsal pan XXX k bytu č. X, Křížová

6, Brno novou nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.06.2011 do 30.11.2011. Současně byl
s panem XXX sepsán splátkový kalendář, tento však pan XXX řádně neplnil.
30. RMČ BS dne 16.11.2011, usnesením č. 130.45., odložila projednání prodloužení nájemní
smlouvy k bytu č. X, Křížová 6, Brno. 33. RMČ BS dne 11.01.2012, usnesením č. 133.42.,
odložila projednání narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. X,
Křížová 6, Brno. Následně bylo projednání prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. X,
Křížová 6, Brno, staženo z programu 34. RMČ BS konané dne 25.01.2012 a 38. RMČ BS
konané dne 21.03.2012. 59. RMČ BS dne 21.11.2012, usnesením č. 159.20., neschválila
narovnání právního stavu uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. X, Křížová 6, Brno, bývalý
nájemce XXX XXX (XXX) a trvala na vyklizení bytu - návrh neprošel.
63. RMČ BS dne 19.12.2012, usnesením č. 163.23., neschválila narovnání právního stavu
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. X, Křížová 6, Brno, bývalý nájemce XXX XXX (XXX)
a trvala na vyklizení bytu. Pan XXX byl BO o tomto rozhodnutí RMČ BS informován
a zároveň vyzván k vyklizení bytu.
V září 2013 byl podán k MS v Brně návrh žaloby o vyklizení bytu č. X, Křížová 6, Brno. MS
v Brně vydal rozsudek č.j. 61 C 115/2013-33, kterým stanovil povinnost vyklidit byt č. X,
Křížová 6, Brno (PM 27.05.2015). Pan XXX proti tomuto rozhodnutí podal odvolání.
Usnesením KS v Brně č.j. 19 Co 1/2016-88 ze dne 27.01.2016 bylo odvolání pana XXX proti
rozsudku MS v Brně o vyklizení odmítnuto (PM 16.02.2016). Následně byl podán návrh na
výkon rozhodnutí vyklizením bytu. Usnesením MS v Brně č.j. 66 E 117/2016-11 ze dne
05.10.2016 byl nařízen výkon rozhodnutí vyklizením bytu, dosud není v právní moci.
V lednu 2014 podal pan XXX na ÚMČ BS žádost o netrvání na vyklizení bytu č. X, Křížová
6, Brno, z důvodu sociální potřebnosti. Žádost byla postoupena Komisi pro oblast sociální,
zdravotní a občanských záležitostí se žádostí o stanovisko. KSZOZ věc dne 17.02.2014
projednala a usnesením 33/14.3. KSZOZ doporučila RMČ BS pokračovat v řízení o vyklizení
bytu a zároveň doporučila bytové komisi zvážit možnost odpuštění poplatků z prodlení.
Následně žádost projednala 121. RMČ BS dne 19.03.2014 a usnesením č. 221.08. trvala na
vyklizení bytu č. X, Křížová 6, Brno. Pan XXX byl dopisem ze dne 25.03.2014 s usnesením
seznámen.
V září 2014 pan XXX žádal znovu o projednání jeho bytové situace. Tuto žádost projednala
14. RMČ BS dne 16.03.2015 a usnesením č. 114.49. trvala na vyklizení bytu č. X, Křížová 6,
Brno.
Dle výpisu z KN ze dne 29.01.2015 není pan XXX vlastník žádné nemovitosti, aktuální výpis
z KN nemá BO k dispozici.
Pan XXX dne 24.11.2016 podal na ÚMČ BS žádost o zastavení provedení výkonu rozhodnutí
vyklizením bytu, tato je předložena k projednání v samosprávných orgánech MČ BS.
Dne 15.12.2016 podal pan XXX na ÚMČ BS žádost o prominutí dluhu na nájemném.
Žádost uživatele (žádost doručena dne 15.12.2016):
Pan XXX žádá o prominutí dluhu ve výši 104.008,- Kč s příslušenstvím. Zmiňuje, že jeho
jediným příjmem je XXX XXX XXX, trpí zdravotními obtížemi. V případě, že by byla panu
XXX exekuce zastavena či odpuštěna, bude schopen hradit nájemné či nějakou částku, pokud
se jeho situace zlepší (viz příloha č. 2).
80. RMČ BS projednala dne 07.12.2005 s výsledkem:
Usnesení 180.10. Zpětvzetí žalob na přivolení k výpovědi - výše poplatků z prodlení
RMČ BS na 80. zasedání, konaném dne 7.12.2005, projednala žádosti o zpětvzetí žaloby
o přivolení k výpovědi z nájmu bytu a snížení poplatků z prodlení a
neschvaluje

zpětvzetí žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu a na platební rozkaz:
- Křížova 6, XXX XXX
- Veveří 53, XXX XXX
schvaluje
požadovat poplatky z prodlení ve výši:
- Křížova 6, XXX XXX
30 %
- Veveří 53, XXX XXX
30 %
ukládá
1. místostarostce předložit snížení poplatků z prodlení na nejbližším zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro
19. ZMČ BS projednala dne 14.12.2005 s výsledkem:
Usnesení 319.08.02. Výše poplatků z prodlení
ZMČ BS na 19. zasedání, konaném dne 14.12.2005, projednalo žádosti o snížení poplatků
z prodlení a
schvaluje
požadovat poplatky z prodlení ve výši :
- Křížova 6, XXX XXX
30 %
- Veveří 53, XXX XXX
30 %
Hlasování: 41 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Příloha materiálu č. 2

Příloha materiálu č. 3

