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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 16.09.2020

Žádost o prominutí pohledávky - Nádražní 4, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise dislokační)
Příloha č. 2 - Žádost

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Skalická Martina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
prominutí pohledávky - dluhu na smluvní pokutě ve výši 296.622
Kč a k tomu vyčíslených úroků z prodlení ve výši 17.065 Kč
(úroky z prodlení jsou vyčísleny ke dni konání ZMČ BS dne
16.09.2020), nebytový prostor č. 108, Nádražní 4, Brno, bývalý
nájemce: Nikola Kosová, IČO: 015 87 391 a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit bývalého nájemce s usnesením.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 18. Finanční výbor projednal dne 03.09.2020 s výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.18.20.07, ze dne 3. 9. 2020
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
prominutí pohledávky - dluhu na smluvní pokutě ve výši 296.622
Kč a k tomu vyčíslených úroků z prodlení ve výši 17.065 Kč
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(úroky z prodlení jsou vyčísleny ke dni konání ZMČ BS dne
16.09.2020), nebytový prostor č. 108, Nádražní 4, Brno, bývalý
nájemce: Nikola Kosová, IČO: 015 87 391
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová
pro

Drdla
pro

Bílek
pro

Blaštíková
pro

Bundálek
pro

Doležal
Nepř.

Jílková
pro

Kalousek
Nepř.

Mises
pro

Oplatek
pro

Sedláková
Nepř.

 76. RMČ BS projednala dne 27.07.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/76/52 Žádost o prominutí pohledávky –
Nádražní 4, Brno
RMČ BS na 76. schůzi, konané dne 27.07.2020,
bere na vědomí
že bývalý nájemce Nikola Kosová, IČO: 015 87 391, doručil dne
22.06.2020 na podatelnu MČ BS žádost o prominutí smluvní
pokuty, nebytový prostor č. 108, Nádražní 4, Brno (viz příloha
č. 2 tohoto materiálu),
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na smluvní pokutě
ve výši 296.622 Kč a k tomu vyčíslených úroků z prodlení ve
výši 12.921 Kč (úroky z prodlení jsou vyčísleny ke dni konání
RMČ BS dne 27.07.2020), nebytový prostor č. 108, Nádražní 4,
Brno, bývalý nájemce: Nikola Kosová, IČO: 015 87 391 a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 16.09.2020
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
omluven

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
omluven

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
omluven

 36. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 30.06.2020 s
výsledkem:
Usnesení 36.6.1.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že
bývalý nájemce Nikola Kosová, IČO: 015 87 391, doručil dne
22.06.2020 na podatelnu MČ BS žádost o prominutí smluvní
pokuty, nebytový prostor č. 108, Nádražní 4, Brno (viz
příloha č. 2 tohoto materiálu)
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
schválit prominutí pohledávky - dluhu na smluvní pokutě ve
výši 296.622 Kč a k tomu vyčíslených úroků z prodlení ve výši
10.727 Kč (úroky z prodlení jsou vyčísleny ke dni konání
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komise dislokační dne 30.06.2020), nebytový prostor č. 108,
Nádražní 4, Brno, bývalý nájemce: Nikola Kosová, IČO: 015
87 391
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

pro

pro

omluven

pro

omluven

omluvena

nepřítomen

pro

pro

omluven

pro

Příslušenství (úroky z prodlení) ve výši 10.727 Kč, vyčíslené
ke smluvní pokutě ke dni 30.06.2020, bylo aktualizováno ke dni
konání RMČ BS dne 27.07.2020 na výši 12.921 Kč, což bylo
zohledněno v návrhu usnesení pro RMČ BS a následně bylo
aktualizováno ke dni konání ZMČ BS dne 16.09.2020 na výši
17.065 Kč, což je zohledněno v návrhu usnesení pro ZMČ BS.
Dluh na nájemném a službách (bez přísl.) uvedený v Důvodové
zprávě z komise dislokační zůstává ke dni 26.08.2020 nezměněn.
Přeplatek na nájemném a službách (bez přísl.) uvedený v
Důvodové zprávě z komise dislokační zůstává ke dni 26.08.2020
nezměněn.
Dluh na smluvní pokutě (bez přísl.) uvedený v Důvodové zprávě
z komise dislokační zůstává ke dni 26.08.2020 nezměněn.
Poznámka BO:
1) Materiál byl předložen k projednání na 36. komisi
dislokační na pokyn p. tajemníka Bc. Petra Štiky, MBA, LL.M.,
který k předloženému materiálu podal na zasedání 36. komise
dislokační bližší informace.
2) Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či
uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených městské
části Brno-střed (účinnost od 21.03.2018), Článek 4, Část B,
odst. (1), (2), a (3):
(1)"V případě, že dlužník písemně kontaktuje správce, popř.
vlastníka před podáním návrhu na vymáhání dluhu na jistině
soudní cestou a uhradí veškerý dluh na jistině, případný dluh
na příslušenství za jiné dlužné období a případný dluh na
dalších nákladech, může dlužník požádat o částečné prominutí
dluhu na příslušenství, tj. poplatků či úroků z prodlení
zákonných nebo smluvních. Případná žádost o prominutí dluhu na
jistině či dluhu na dalších nákladech bude vlastníkem
prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru
ÚMČ BS bez dalšího zamítnuta, a to bez projednání v
samosprávných orgánech MČ BS.
(2) Žádost o prominutí dluhu na příslušenství do 20.000,- Kč
včetně předkládá vlastník k projednání komisi bytové nebo
dislokační a následně k rozhodnutí RMČ BS, v případě
příslušenství vyššího než 20.000,- Kč předkládá vlastník
žádost k projednání komisi bytové nebo dislokační, dále RMČ BS
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a následně k rozhodnutí ZMČ BS. Podmínkou projednání žádosti o
prominutí dluhu na příslušenství v samosprávných orgánech MČ
BS je předchozí písemné uznání příslušenství, o jehož
prominutí dlužník žádá a dále pak předchozí úhrada veškerého
dluhu na jistině, případného dluhu na příslušenství za jiné
dlužné období a případného dluhu na dalších nákladech nebudou-li tyto podmínky splněny, budou žádosti vlastníkem
prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru
ÚMČ BS zamítnuty, a to bez projednání v samosprávných orgánech
MČ BS.
(3) Žádosti o prominutí dluhu na příslušenství řeší výlučně
vlastník prostřednictvím samosprávných orgánů MČ BS, vyjma
případu nesplnění podmínek uvedených ve větě druhé odstavce
(2) shora, kdy Odbor bytový ÚMČ BS, popř. jiný odbor ÚMČ BS
žádost zamítne."
Dle Článku 1, odst. (2), Směrnice na evidenci a vymáhání
pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v
domech svěřených městské části Brno-střed: "O případných
výjimkách z této směrnice může rozhodnout pouze Rada městské
části Brno-střed, popř. Zastupitelstvo městské části Brnostřed."

Vytvořeno 09.09.2020 10:18:54

4

Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
bývalý nájemce:
IČO:
předmět podnikání:

Nikola Kosová
015 87 391
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
adresa nebytového prostoru:
Nádražní 4, nebytový prostor č. 108
umístění:
I. nadzemní podlaží
prodej domu:
doposud neprojednán
nájemní smlouva:
účinnost od 01.05.2019
doba nájmu:
určitá do 31.12.2019
účel nájmu:
provozování japonského rychlého občerstvení,
tabáku,
prodejny
mobilních
telefonů
a
příslušenství, směnárny, prodejny značkového
koženého zboží, nehtového studia.
celková výměra:
111,8 m2
celková podlahová plocha:
nájemné:
1.186.488 Kč/rok (tj. 10.613 Kč/m2/rok – dle celkové
výměry)
smlouva o právu provést stavbu:
ne
umořování:
ne
dluh na nájemném a službách (bez přísl.):
0 Kč (ke dni 19.06.2020)
přeplatek na nájemném a službách (bez přísl.): 296.622 Kč (ke dni 19.06.2020)
dluh na smluvní pokutě (bez přísl.):
296.622 Kč (za období 01.01.2020 – 15.01.2020)
dluh na příslušenství ke smluvní pokutě: 10.727 Kč (ke dni konání DK, tj. ke 30.06.2020)
dohoda o splátkách dluhu:
ne
žaloba o vyklizení:
ne
žaloba o zaplacení:
ne
schválený podnájem:
ano
jiný nebytový prostor v nájmu:
ne
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ne
- ze strany nájemce:
ne
Žádost bývalého nájemce doručená dne 22.06.2020 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Bývalý nájemce uvádí, že uzavřenou smlouvu chybně interpretoval jako možnost provozovat
do 31.12.2019. Po ukončení provozu ke sjednanému termínu prostory vyklidil, jak nejdříve to
bylo vzhledem k omezením vjezdu a parkování v lokalitě možné. Prostory byly předány správci
domu dne 15.1.2020. Veškeré nájemné předepsané až do dne předání prostoru bylo uhrazeno.
Z důvodu pozdního předání prostor byla bývalému nájemci naúčtována smluvní pokuta ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného. Tato pokuta činí 296.622 Kč. Vzhledem k tomu, že uvedený
prostor vrátil později jen o 15 dnů, žádá o prominutí smluvní pokuty v plné výši tj. 296.622
Kč, a to včetně k němu náležejícího příslušenství.
Období 15 dnů, o které nebytový prostor předal později, využil k důkladnému odstranění
nečistot, vzniklých gastroprovozem tak, aby nebytový prostor předal čistý a v co nejlepším
stavu. Za období od 1. do 15. ledna 2020 řádně uhradil tzv. bezdůvodné obohacení ve výši
51.957 Kč, i když v prostoru už nepodnikal a prováděl jen jeho vyklizení.

Poznámka BO:
Dle smlouvy o nájmu ze dne 30.04.2019 čl. VII., odst 1/:
„V případě nepředání prostor, připravených dle výše uvedených podmínek, do stanoveného
termínu, to je nejpozději v den skončení nájmu, se nájemce zavazuje zaplatit smluvní pokutu,
jejíž výše odpovídá trojnásobku měsíčního nájemného sjednaného v této smlouvě, za každý
započatý měsíc prodlení s předáním prostor. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo
pronajímatele na náhradu škody.“
Vyjádření OISBD doručené dne 26.06.2020:
„Po uvolnění nebytových prostor v přízemí domu projektant zmapoval technický stav a
zapracoval potřebné opravy do projektové dokumentace.
V současné době čekáme na vydání stavebního povolení a poté zahájíme veřejnou zakázku na
výběr zhotovitele.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem je podzim 2020.
S ohledem na nájemníky domu předpokládáme zahájení samotných prací uvnitř domu, až po
vánočních svátcích, tedy v lednu 2021.
Rozsah oprav domu:
- kompletní oprava dvorní a uliční fasády včetně oprav a výměn oken
- kompletní výměna páteřních rozvodů vody a kanalizace včetně koupelen a WC ve všech
bytech
- oprava sklepů
- oprava a zateplení střechy
- výměna výtahů
- celková oprava spodního parteru domu v souladu s požadavky odboru památkové péče
- celková oprava interiérů všech volných nebytových prostor (nebudeme zasahovat do
provozovny masa a restaurace Quick)
- celková oprava vyklizeného 2.NP
- oprava společných prostor domu a výměna dveří do bytů
- vybudování nákladního výtahu pro odpadové hospodářství“

Příloha materiálu č. 2

