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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 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 02.11.2016

Žádost o prominutí pohledávky - Rumiště 2, Brno
Obsah materiálu:

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

Materiál předkládá:

Vernerová Dana, Mgr. - Vedoucí odboru

Materiál zpracoval:

Hanáková Petra - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové
[osobní údaj
částky 48.218,- Kč, tzn. 24.109,- Kč, k bytu č.
odstraněn] , Rumiště 2, Brno, žadatel: [osobní údaj odstraněn] , za
podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 24.109,- Kč budou
uhrazeny do 12 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:
·

95. RMČ BS projednala dne 12.09.2016 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2016/95/33 Žádost o prominutí pohledávky - Rumiště 2,
Brno, byt č. [osobní údaj odstraněn]
RMČ BS na 95. zasedání, konaném dne 12.09.2016,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši
50 % z celkové částky 48.218,- Kč, tzn. 24.109,- Kč, k bytu č.
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[osobní údaj odstraněn] , Rumiště 2, Brno, žadatel:
[osobní údaj
odstraněn] , za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši
24.109,- Kč budou uhrazeny do 12 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: 02.11.2016
Hlasováno: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.

Bartík
pro

Bořecký
pro

Doležel
pro

Dumbrovská Dvořák
pro
omluven

Flamiková
pro

Kalousek
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

· 38. Komise bytová RMČ BS projednala dne 25.08.2016 s výsledkem:
Usnesení 38.3.4. [osobní údaj odstraněn] , Rumiště 2, Brno, byt
č. [osobní údaj odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 50 % z celkové
částky
48.218,- Kč,
tzn.
24.109,- Kč,
k bytu
[osobní
údaj
odstraněn] , Rumiště 2, Brno, žadatel: [osobní údaj odstraněn] , za
podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 24.109,- Kč budou
uhrazeny do 12 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
omluven nepřítomen

Vaňková
pro

Hráček
pro

Dumbrovská
pro

Petrželka Toman
pro
omluven

Předpis nájemného a služeb za 08/2016: 4.742,- Kč
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.08.2016:
(ověřeno dne 05.09.2016)
Dluh na příslušenství ke dni 05.09.2016:
(ověřeno dne 05.09.2016)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 05.09.2016:
(ověřeno dne 05.09.2016)

Oulehlová
pro

Kvapil
pro

Dvořák
pro

66,- Kč/m2/měsíc
0,- Kč
48.218,- Kč
48.218,- Kč

Poznámka BO:
Jelikož byla důvodová zpráva z komise bytové předložena k projednání
na 95. RMČ BS jako příloha č. 1, jsou původní přílohy č. 1 - 3
projednané na 38. Komisi bytové RMČ BS přečíslovány a předloženy na
95. RMČ BS jako přílohy č. 2 - 4.
Předpis nájemného a služeb za 09/2016: 4.742,- Kč
Dluh na nájemném a službách ke dni 30.09.2016:
(ověřeno dne 14.10.2016)
Dluh na příslušenství ke dni 14.10.2016:

Vytvořeno 26.10.2016 13:45:13
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48.218,- Kč
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(za období ověřeno dne 14.10.2016)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 14.10.2016:
(za období 08/2011-03/2016, ověřeno dne 14.10.2016)

Vytvořeno 26.10.2016 13:45:13

48.218,- Kč

3

Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):
XXX XXX, Rumiště 2, Brno, byt č. X
Stanovisko BO:
- bytový odbor navrhuje neschválit prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši
48.218,- Kč, k bytu č. X, Rumiště 2, Brno, žadatel: XXX XXX
Informace o bytě Rumiště 2, Brno, byt č. X:
Prodej domu: Poslední nájemní smlouva: doba neurčitá od 01.09.2007
Podaná výpověď v minulosti: 05/2011 zaslána výpověď nájmu bytu pro dluhy na
nájemném a službách z bytu – částka 30.154,- Kč (za VS 2008, VS 2009)
Žaloba o vyklizení podaná v minulosti: usnesením MS v Brně č.j. 46 C 181/2011-43,
(PM 29.04.2015) řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí žaloby
Žaloba o určení neplatnosti, popřípadě oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu podaná v
minulosti: 06/2011 podala paní XXX žalobu o určení neplatnosti výpovědi nájmu. Rozsudek
MS v Brně č.j. 19 Co 106/2013-48 ze dne 16.10.2013 (PM 31.10.2013) stanovil, že výpověď
nájmu bytu ze dne 10.05.2011 je neplatná.
Žaloba o zaplacení: žaloba o zaplacení částky 44.278,- Kč s příslušenstvím, rozsudek
č.j. 253 C 109/2012-53 na částku 22.592,- Kč s přísl. (PM 15.07.2014), jistina uhrazena,
náklady řízení uhrazeny.
Byt: XXX
Předpis nájemného a služeb za 07/2016:
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.07.2016:
(ověřeno dne 10.08.2016)
Dluh na příslušenství ke dni 10.08.2016:
(ověřeno dne 10.08.2016)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 10.08.2016:
(ověřeno dne 10.08.2016)

4.742,- Kč 66,- Kč/m2/měsíc
0,- Kč
48.218,- Kč
48.218,- Kč

Historie případu:
Paní XXX vznikl dluh na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. X,
Rumiště 2, Brno, za období 03/2010, 04/2010, 04/2012 a nedoplatek za vyúčtování úhrad
poskytovaných s užíváním bytu za rok 2008, 2009 a 2010. V červnu 2012 byla podána žaloba
o zaplacení částky 44.278,- Kč s přísl. k MS v Brně. V souvislosti s touto dlužnou
pohledávkou požádala v květnu 2012 paní XXX Odbor bytový ÚMČ BS o uzavření
splátkového kalendáře na dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.
Splátkový kalendář byl paní XXX schválen 55. RMČ BS, a to usnesením č. 155.52 ze dne

17.10.2012, na dobu 18-ti měsíců, s výší splátky 1.000,- Kč/měsíčně.
Současně bylo v této věci vedeno u MS v Brně řízení o zaplacení částky 44.278,- Kč s přísl.
Z důvodu částečné úhrady jistiny ve výši 21.686,- Kč byl žalobní návrh vzat částečně zpět
s tím, že žalované byla rozsudkem MS v Brně č.j. 253 C 109/2012-53 (PM 15.07.2014)
stanovena povinnost úhrady částky ve výši 22.592,- Kč s přísl. formou pravidelných
měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč. Paní XXX splácela předmětný dluh pravidelně a
v 03/2016 pohledávku ve výši 22.592,- Kč co do jistiny uhradila. Dne 08.06.2016 podepsala
paní XXX XXX uznání dluhu na částku 48.218,- Kč dle protokolu o výpočtu příslušenství
k rozsudku č.j. 253 C 109/2012-53 (PM 15.07.2014) o zaplacení 44.278,- Kč s přísl.
Dle výpisu z KN ze dne 10.08.2016 není paní XXX XXX vlastníkem nemovitosti určené
k bydlení.
Žádost (doručena dne 01.08.2016):
Paní XXX ve svojí žádosti o prominutí příslušenství uvádí, že důvodem vysokých nedoplatků
za spotřebu vody v bytě č. X, Rumiště 2, Brno bylo chybné zapojení automatické pračky
sousedem, jenž měl v úmyslu manželům XXX ublížit. Po kontrole vodoměru správcem
nemovitosti (Ager) došlo ihned v nadcházejícím vyúčtováním služeb ke změně vedoucí
k přeplatkům za spotřebu vody. Paní XXX dále uvádí, že je XXX XXX ve velmi vážném
zdravotním stavu a upozorňuje na přihlédnutí k faktu, že celou žalovanou jistinu řádně
splácela (viz příloha č. 1).
Poplatky z prodlení: (stav ke dni 10.08.2016)
100%
70%
50%
30%

48.218,00 Kč
33.752,60 Kč
24.109,00 Kč
14.465,40 Kč

Příloha materiálu č. 2

Příloha materiálu č. 3

Příloha materiálu č. 4

