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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 - Kobližná 9, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise dislokační)
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - 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 úrocích z prodlení ve výši 70
% z celkové částky 88.967 Kč (vztahujících se k vyúčtování
služeb za rok 2014, 2015 a 2016 a nájemnému za 04/2015 –
06/2015), tzn. 62.277 Kč, nebytový prostor č. 102, Kobližná 9,
Brno, bývalý nájemce: Karel Dibelka, IČO: 434 02 631, za
podmínky, že zbývající úroky z prodlení ve výši 30 %, tzn.
26.690 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na
kterém bylo prominutí úroků z prodlení schváleno a za podmínky
úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
nebytového/nebytových prostoru/ů nejpozději ke dni úhrady
zbývajících úroků z prodlení ve výši 26.690 Kč 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.18.20.06, ze dne 3. 9. 2020
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Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
prominutí pohledávky – dluhu na úrocích z prodlení ve výši 70
% z celkové částky 88.967 Kč (vztahujících se k vyúčtování
služeb za rok 2014, 2015 a 2016 a nájemnému za 04/2015 –
06/2015), tzn. 62.277 Kč, nebytový prostor č. 102, Kobližná 9,
Brno, bývalý nájemce: Karel Dibelka, IČO: 434 02 631, za
podmínky, že zbývající úroky z prodlení ve výši 30 %, tzn.
26.690 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od konání ZMČ BS, na
kterém bylo prominutí úroků z prodlení schváleno a za podmínky
úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
nebytového/nebytových prostoru/ů nejpozději ke dni úhrady
zbývajících úroků z prodlení ve výši 26.690 Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Blaštíková

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Mises

Oplatek

Sedláková

pro

pro

pro

pro

pro

Nepř.

pro

Nepř.

pro

pro

Nepř.

 79. RMČ BS projednala dne 24.08.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/79/36 Žádost o prominutí pohledávky –
Kobližná 9, Brno
RMČ BS na 79. schůzi, konané dne 24.08.2020,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky – dluhu na úrocích
z prodlení
ve
výši
70
%
z celkové
částky
88.967
Kč
(vztahujících se k vyúčtování služeb za rok 2014, 2015 a 2016
a nájemnému za 04/2015 – 06/2015), tzn. 62.277 Kč, nebytový
prostor č. 102, Kobližná 9, Brno, bývalý nájemce: Karel
Dibelka, IČO: 434 02 631, za podmínky, že zbývající úroky
z prodlení ve výši 30 %, tzn. 26.690 Kč budou uhrazeny do 6
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí úroků z
prodlení schváleno a za podmínky úhrady zbývajících závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových
prostoru/ů
nejpozději
ke
dni
úhrady
zbývajících
úroků
z prodlení ve výši 26.690 Kč a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 16.09.2020
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro
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Komárek
omluven

Kotěra
pro

Landa
omluven

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
omluvena

Schwab
pro

Vaníček
pro
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 77. RMČ BS projednala dne 10.08.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/77/40 Žádost o prominutí pohledávky – Kobližná 9, Brno

RMČ BS na 77. schůzi, konané dne 10.08.2020,
odkládá
rozhodnutí.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

 37. Komise
výsledkem:

Jílková
pro

Komárek
pro

dislokační

Kotěra
pro

RMČ

Landa
pro

BS

Mandát
pro

Mencl
omluven

projednala

Oulehlová
pro

dne

Schwab
omluven

14.07.2020

Vaníček
pro

s

Usnesení 37.7.4.
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
schválit prominutí pohledávky – dluhu na úrocích z prodlení ve
výši 70 % z celkové částky 88.967 Kč (vztahujících se
k vyúčtování služeb za rok 2014, 2015 a 2016 a nájemnému za
04/2015 – 06/2015), tzn. 62.277 Kč, vyčíslených ke dni konání
komise dislokační dne 14.07.2020, nebytový prostor č. 102,
Kobližná 9, Brno, bývalý nájemce: Karel Dibelka, IČO: 434
02 631
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 4 zdrželi se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

pro

zdržel se

zdržel se

pro

pro

zdržela se

omluven

pro

zdržel se

pro

pro

Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) uvedený v Důvodové
zprávě z komise dislokační zůstává ke dni 26.08.2020 nezměněn.
Příslušenství (úroky z prodlení) ve výši 88.967 Kč, vyčíslené
ke dni 14.07.2020, bylo aktualizováno ke dni konání RMČ BS dne
24.08.2020, a následně ke dni konání ZMČ BS dne 16.09.2020,
přičemž jeho výše se nezměnila.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
bývalý nájemce:
IČO:
(ručitel:
předmět podnikání:

Karel Dibelka
434 02 631
xxx xxx)
Pekařství, cukrářství
Výroba,
obchod
a služby
neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
adresa nebytového prostoru:
Kobližná 9, nebytový prostor č. 102
umístění:
I. nadzemní podlaží
prodej domu:
žádost, projednávání v rámci MČ
památková rezervace:
ano
nájemní smlouva:
účinnost od 01.03.2013 (ukončena výpovědí ke
dni 31.12.2015)
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování prodejny potravin, občerstvení
a směnárny, provozování prodejních
okýnek, výrobny a přípravny pizzy
původní celková výměra:
256,4 m2
nová celková výměra:
celková podlahová plocha:
nájemné:
855.768 Kč/rok (tj. 3.338 Kč/m2/rok – dle
původní celkové výměry)
snížené nájemné:
ne
smlouva o právu provést stavbu:
ne
umořování:
ne
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
0 Kč (ke dni 08.07.2020)
dluh na příslušenství:
88.967 Kč (ke dni 08.07.2020)
dohoda o splátkách dluhu:
ano, uzavřena dne 06.03.2017 formou
notářského zápisu na částku 1.013.839 Kč,
splátky uhrazeny
žaloba o vyklizení:
ne
žaloba o zaplacení:
ne
schválený podnájem:
ne
jiný nebytový prostor v nájmu:
ne
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ano (doručená dne 30.06.2015)
výpovědní doba:
07/2015 - 12/2015
nebytový prostor vrácen pronajímateli:
03.06.2016
- ze strany nájemce:
ne
Poznámka BO:
1) Pan xxx xxx dle nájemní smlouvy ze dne 13.03.2013 ručí za závazky bývalého nájemce
nebytového prostoru č. 102, Kobližná 9, Brno, pana Karla Dibelky.
2) S žadatelem: xxx xxx, nar.: xx.xx.xxxx byla k prostoru č. 102, Kobližná 9, Brno uzavřena
dne 06.03.2017 dohoda o splátkách na dlužné nájemné a služby v celkové výši 1.013.839 Kč
bez příslušenství, na dobu 24 měsíců, a to na základě usnesení ZMČ/2017/19/18 ze dne
08.02.2017. Předmětný dluh na nájemném a službách byl uhrazen.

Žádost pana xxx (ručitele) doručená dne 27.03.2020 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Pan xxx xxx ve své žádosti uvádí, že uzavřel dohodu o splátkách, ve které se jako ručitel zavázal
splácet dluh pana Dibelky, který vznikl z užívání nebytového prostoru č. 102, Kobližná 9, Brno.
Uvádí, že dopisem ze dne 12.01.2020 obdrželi upomínku na nedoplatek ve výši 54.502 Kč,
která podle něj vznikla nedopatřením, za kterou se omlouvá a kterou obratem uhradil. V březnu
tohoto roku obdrželi další upomínku na nedoplatek, a to poplatek z prodlení ve výši 88.967 Kč.
Pan xxx žádá o prominutí tohoto poplatku z prodlení. Pan xxx se na tomto postupu dohodl
s panem Dibelkou mimo jiné i proto, že jako xxx xxx má pan Dibelka bohužel jiné starosti.
Žádost pana Dibelky (bývalého nájemce) doručená dne 24.06.2020 (viz příloha č. 3 tohoto
materiálu)
Pan Dibelka ve své žádosti uvádí, že 06.03.2017 byla uzavřena dohoda o splátkách na dluh,
který vznikl z užívání nebytového prostoru č.102, Kobližná 9, Brno. Po tom, co byl doplacen
nedoplatek ve výši 54.502 Kč, mu byl vyčíslen poplatek z prodlení ve výši 88.967 Kč. Kromě
tíživé situace v současné krizové době pan Dibelka také uvádí fakt, že se stal xxx xxx a má
velmi omezenou podnikatelskou činnost a s tím související omezené finanční možnosti. Tímto
pan Dibelka zdvořile žádá o prominutí tohoto poplatku z prodlení.
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), část B,
odst. 2:
Část B) Prominutí dluhu na příslušenství
(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 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.“

Výše uvedené podmínky plynoucí ze ,,Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci
či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených městské části Brno-střed“ byly ze
strany bývalého nájemce ke dni 08.07.2020 splněny.
19. ZMČ BS projednalo dne 08.02.2017 s výsledkem:
Usnesení ZMČ/2017/19/18 Žádost o uzavření dohody o splátkách - prostor č. 102, Kobližná 9,
Brno
ZMČ BS na 19. zasedání, konaném dne 08.02.2017,
schvaluje
uzavření dohody o splátkách, s žadatelem: xxx xxx, nar.: xx.xx.xxxx, prostor č. 102, Kobližná
9, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 1.013.839,- Kč bez příslušenství, na dobu
24 měsíců (viz příloha č. 3), která bude obsahem notářského zápisu se svolením k

vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, s podmínkou podpisu dohody o splátkách
formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele
nejpozději do 10.03.2017,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o splátkách formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti na náklady žadatele a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit žadatele
s usnesením ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 4 nehlasoval
Usnesení k bodu 18 bylo přijato.

Příloha materiálu č. 2

Příloha materiálu č. 3

