MĚSTSKÁ ČÁST
BRNO-STŘED
bod jednání číslo

21

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 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.11.2019

Žádost o vzdání se práva - Bratislavská 40, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 - Smlouva o spolupráci
Příloha č. 3 - Žádost postoupená dne 27.05.2019 včetně upřesnění
doručeného dne 12.08.2019

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Řehořková Kateřina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši
24.699 Kč, za období od 09/2018 do 11/2018, za obytné buňky,
popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29, Bratislavská 40,
Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406
13 411, přičemž částky uhrazeného nájemného za období od
09/2018 do 11/2018 ve výši 24.699 Kč budou použity na nájemné
předepsané nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s.,
IČO: 406 13 411, na budoucí období za obytné buňky, popř. byty
č. 6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29, Bratislavská 40, Brno, to
vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním obytných buněk, popř. bytů ke dni
schválení vzdání se práva ZMČ BS a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatele s usnesením ZMČ BS.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 10. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 24.10.2019 s
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výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.10.19.06, ze dne 24.10.2019
Finanční výbor doporučuje ZMČ BS ke schválení
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši
24.699 Kč, za období od 09/2018 do 11/2018, za obytné buňky,
popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29, Bratislavská 40,
Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406
13 411, přičemž částky uhrazeného nájemného za období od
09/2018 do 11/2018 ve výši 24.699 Kč budou použity na nájemné
předepsané nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s.,
IČO: 406 13 411, na budoucí období za obytné buňky, popř. byty
č. 6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29, Bratislavská 40, Brno, to
vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním obytných buněk, popř. bytů ke dni
schválení vzdání se práva ZMČ BS.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová
Pro

Drdla
Pro

Bílek
Omluven

Blaštíková
Nepřítomna

Bundálek
Pro

Doležal
Nepřítomen

Jílková
Pro

Kalousek
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

 40. RMČ BS projednala dne 07.10.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/40/18 Vzdání se práva - Bratislavská 40,
Brno
RMČ BS na 40. schůzi, konané dne 07.10.2019,
doporučuje
ZMČ BS schválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného
nájemného ve výši 24.699 Kč, za období od 09/2018 do 11/2018,
za obytné buňky, popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29,
Bratislavská
40,
Brno,
žadatel:
Armáda
spásy
v České
republice, z. s., IČO: 406 13 411, přičemž částky uhrazeného
nájemného za období od 09/2018 do 11/2018 ve výši 24.699 Kč
budou použity na nájemné předepsané nájemci: Armáda spásy
v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí období
za obytné buňky, popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29,
Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním obytných buněk,
popř. bytů ke dni schválení vzdání se práva ZMČ BS a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení
materiálu
k projednání
na
zasedání
ZMČ
BS.
Termín: 06.11.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Sedláková
Nepřítomna

Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro

 17. Komise bytová RMČ BS projednala dne 19.09.2019 s
výsledkem:
Usnesení 17.3.3. - Armáda spásy v České republice, z. s., IČO:
406 13 411, Bratislavská 40, Brno, obytné buňky, popř. byty č.
6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši
24.699 Kč, za období od 09/2018 do 11/2018, za obytné buňky,
popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29, Bratislavská 40,
Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406
13 411, přičemž částky uhrazeného nájemného za období od
09/2018 do 11/2018 ve výši 24.699 Kč budou použity na nájemné
předepsané nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s.,
IČO: 406 13 411, na budoucí období za obytné buňky, popř. byty
č. 6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29, Bratislavská 40, Brno, to
vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním obytných buněk, popř. bytů ke dni
schválení vzdání se práva ZMČ BS
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Dvořák

Tichá Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Freund

Kylbergerová

Brodzáková

Stria

pro

omluvena

omluven

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

Předpis nájemného za 08/2019:
79,07
2
Kč/m /měsíc
(za obytné buňky, popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25 a 29)
Předpis nájemného za 08/2019:
16,32
Kč/m2/měsíc
(za obytné buňky č. 26 a 28 - jedná se o obytné buňky s oknem
integrovaným do vrchní části dveřního křídla)
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.08.2019: 0 Kč (ověřeno
06.09.2019)
(uvedeno za všechny obytné buňky, popř. byty užívané Armádou
spásy v České republice, z.s. na základě nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě)
Dluh na příslušenství ke dni 06.09.2019:
0 Kč
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 06.09.2019:
0 Kč
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.08.2019: 0 Kč (ověřeno
25.09.2019)
(uvedeno za všechny obytné buňky, popř. byty užívané Armádou
spásy v České republice, z.s. na základě nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě)
Dluh na příslušenství ke dni 25.09.2019:
0 Kč
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Aktuální stav celkového dluhu ke dni 25.09.2019:

0 Kč

Předpis nájemného za 09/2019:
79,07
Kč/m2/měsíc
(za obytné buňky, popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25 a 29)
Předpis nájemného za 09/2019:
16,32
2
Kč/m /měsíc
(za obytné buňky č. 26 a 28 - jedná se o obytné buňky s oknem
integrovaným do vrchní části dveřního křídla)
Dluh na nájemném a službách ke dni 30.09.2019: 0 Kč (ověřeno
16.10.2019)
uvedeno za všechny obytné buňky, popř. byty užívané Armádou
spásy v České republice, z.s. na základě nájemní smlouvy,
popř. dodatku k nájemní smlouvě)
Dluh na příslušenství ke dni 16.10.2019:
0 Kč
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 16.10.2019:
0 Kč
Poznámka BO:
V Příloze materiálu č. 1 Důvodová zpráva (komise bytová) má
být správně uvedeno: „Předpis nájemného za 08/2019: 16,32
Kč/m2/měsícˮ
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, Bratislavská 40, Brno, obytné
buňky, popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29
Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor
v domech svěřených MČ Brno-střed, účinná od 21.03.2018, nijak neupravuje postup ve věci
vzdání se práva.
Poznámka BO:
Žádost Armády spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, je předložena k projednání
v orgánech samosprávy MČ BS na pokyn Mgr. Jana Mandáta, LL.M.
Dle § 85, písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění je zastupitelstvu obce
vyhrazeno vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč. Nájemce žádá o vzdání se
práva na úhradu již zaplaceného nájemného a navrhuje, aby již uhrazené nájemné bylo použito
na úhradu nájemného předepsaného na budoucí období.
Informace o obytných buňkách,
buňky s oknem, popř. byty):
č. 6
velikost 1+1
č. 12
velikost 1+0
č. 13
velikost 1+0
č. 22
velikost 1+0
č. 25
velikost 1+0
č. 29
velikost 1+0

popř. bytech v domě Bratislavská 40, Brno (obytné
výměra 41,47 m2
výměra 20,35 m2
výměra 26,67 m2
výměra 20,92 m2
výměra 20,05 m2
výměra 23,34 m2

4. podlaží
1. podlaží
1. podlaží
2. podlaží
2. podlaží
2. podlaží

Všechny výše uvedené obytné buňky, popř. byty mají okno. Některé z nich mají samostatné
příslušentví (tj. samostatné sociální zařízení, popř. kuchyň či kuchyňský kout) a některé
společné příslušenství (tj. kuchyň a sociální zařízení) na stejném podlaží domu.
Informace o obytných buňkách v domě Bratislavská 40, Brno (obytné buňky s oknem
integrovaným do vrchní části dveřního křídla):
č. 26
velikost 1+0
výměra 16,99 m2
2. podlaží
2
č. 28
velikost 1+0
výměra 16,14 m
2. podlaží
Všechny výše uvedené obytné buňky mají společné příslušenství (tj. kuchyň a sociální zařízení)
na stejném podlaží domu.
Prodej domu:
Nájemní smlouva:

dosud neprojednán
NS na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2020 (uzavřena na
základě rozhodnutí RMČ BS o uzavření NS)
Notářská doložka:
ne
Výpověď nájmu:
ne
Žaloba o určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi nájmu: ne
Žaloba o vyklizení:
ne
Žaloba o zaplacení:
ne
Dohoda o splátkách dluhu:

ne

Předpis nájemného za 08/2019:
(za obytné buňky, popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25 a 29)

79,07 Kč/ m2/měsíc

Předpis nájemného za 08/2019:
16,14 Kč/ m2/měsíc
(za obytné buňky č. 26 a 28 - jedná se o obytné buňky s oknem integrovaným do vrchní části
dveřního křídla)
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.08.2019:
0 Kč (ověřeno 06.09.2019)
(uvedeno za všechny obytné buňky, popř. byty užívané Armádou spásy v České republice, z.s.
na základě nájemní smlouvy, popř. dodatku k nájemní smlouvě)
Dluh na příslušenství ke dni 06.09.2019:
0 Kč
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 06.09.2019:
0 Kč
Historie případu:
MČ Brno-střed uzavřela dne 09.06.2014 Smlouvu o spolupráci s neziskovou organizací
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411 (dále jen „Armáda spásy“), v rámci
projektu Prevence bezdomovectví, a to za účelem pronájmu bytů či obytných buněk.
201. RMČ BS, konaná dne 06.08.2018, usneseními RMČ/2018/201/44, písm. a/, h/, ch/, l/, n/,
p/, w/ a x/ schválila uzavření nájemních smluv k obytným buňkám, popř. bytům v domě
Bratislavská 40, Brno, s žadatelem Armádou spásy. Nájemní smlouvy byly uzavřeny na dobu
určitou od 01.09.2018 do 31.08.2020, přičemž na základě nájemních smluv uzavírá nezisková
organizace s klienty podnájemní smlouvy na dobu určitou max. 2 měsíce. Nájemné a zálohy na
úhrady služeb hradí Armáda spásy a dohled nad řádným užíváním obytných buněk, popř. bytů
vykonává Armáda spásy ve spolupráci se SNMČ BS.
Dne 27.05.2019 byla Odboru bytovému ÚMČ BS postoupena žádost Armády spásy adresovaná
starostovi MČ BS o prominutí již uhrazeného nájemného a služeb v celkové výši 45.464 Kč, za
dobu kdy nebyly obytné buňky, popř. byty obsazeny. Dle sdělení SNMČ BS byla částka
uvedená Armádou spásy nepřesná a dle evidence SNMČ BS se jedná o nájemné a služby
vzniklé v období 09-11/2018 v celkové výši 43.772 Kč, která se skládá z nájemného ve výši
24.699 Kč a úhrad za služby ve výši 19.073 Kč, vzniklé v období 09-11/2018, přičemž dále
SNMČ BS uvedla, že služby za rok 2018 byly zohledněny v rámci vyúčtování služeb za rok
2018.
Dne 12.08.2019 bylo Odboru bytovému ÚMČ BS doručeno upřesnění Armády spásy k žádosti
ze dne 27.05.2019 s tím, že žádají o vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve
výši 24.699 Kč za neobsazené obytné buňky a navrhují, aby uhrazená částka ve výši 24.699 Kč
byla použita na úhradu nájemného předepsaného na budoucí období.
Žádost (postoupená dne 27.05.2019) včetně upřesnění žádosti (doručeného dne
12.08.2019)
Armáda spásy dne 12.08.2019 upřesnila žádost ze dne 27.05.2019 s tím, že žádá: „…o vzdání
se práva na úhradu již zaplaceného nájemného za neobsazené buňky za období 09-11/2018
v částce 24.699 Kč, navrhujeme, aby částka 24.699 Kč odpovídající již uhrazenému nájemnému
mohla být použita na úhradu nájemného předepsaného na budoucí období…“ (viz příloha č.
3).

