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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 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 11.09.2019

Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8,
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 nájemném ve výši 46.027 Kč a
k tomu vyčíslených úroků z prodlení ve výši 7.335 Kč (úroky z
prodlení jsou vyčísleny ke dni konání ZMČ BS dne 11.09.2019),
nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno, bývalý nájemce:
Mgr. Jan Pokorný, IČO: 479 42 401 a
ukládá
bytovému odboru seznámit bývalého nájemce s usnesením.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 8. Finanční
výsledkem:

výbor

ZMČ

BS

projednal

dne

29.08.2019

s

Stanovisko FV: usnesení č. FV.08.19.07, ze dne 29.08.2019
Finanční výbor doporučuje ZMČ BS ke schválení
prominutí pohledávky - dluhu na nájemném ve výši 46.027 Kč a
k tomu vyčíslených úroků z prodlení ve výši 7.335 Kč (úroky z
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prodlení jsou vyčísleny ke dni konání ZMČ BS dne 11.09.2019),
nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno, bývalý nájemce:
Mgr. Jan Pokorný, IČO: 479 42 401.
Hlasování: 1 pro, 0 proti, 5 se zdrželo
Usnesení nebylo přijato.
Macurová
Zdržela se

Drdla
Omluven

Bílek
Zdržel se

Blaštíková
Omluvena

Bundálek
Zdržel se

Doležal
Zdržel se

Jílková
Zdržela se

Kalousek
Omluven

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Sedláková
Omluvena

 32. RMČ BS projednala dne 01.08.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/32/37 žádost o prominutí pohledávky nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno
RMČ BS na 32. schůzi, konané dne 01.08.2019,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném ve
výši 46.027 Kč a k tomu vyčíslených úroků z prodlení ve výši
5.866 Kč (úroky z prodlení jsou vyčísleny ke dni konání RMČ BS
dne 01.08.2019), nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno,
bývalý nájemce: Mgr. Jan Pokorný, IČO: 479 42 401 a
ukládá
vedoucí bytového odboru zajistit zpracování a předložení
materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín:
ihned
Hlasování: 0 pro, 0 proti, 10 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
Bořecký
zdržel se

Dumbrovská
zdržela se

Jílková
zdržela se

Komárek
zdržel se

Kotěra
zdržel se

Landa
omluven

Mandát
zdržel se

Mencl
zdržel se

Oulehlová
zdržela se

Schwab
zdržel se

Vaníček
zdržel se

 15. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 16.07.2019 s výsledkem:

Usnesení 15.7.1.:
- DK doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí
pohledávky - dluhu na nájemném ve výši 46.027 Kč a k tomu
vyčíslených úroků z prodlení ve výši 5.712 Kč (úroky z
prodlení jsou vyčísleny ke dni konání komise dislokační dne
16.07.2019), nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno,
bývalý nájemce: Mgr. Jan Pokorný, IČO: 479 42 401
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 6 zdrželo se hlasování.
Usnesení nebylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

zdržel se

zdržel se

zdržel se

zdržel se

pro

zdržela se

omluven

pro

pro

pro

zdržela se

Poznámka BO:
1) Úroky z prodlení ve výši 5.712 Kč vyčíslené ke dni konání
komise dislokační dne 16.07.2019 byly aktualizovány ke dni
konání RMČ BS dne 01.08.2019 na výši 5.866 Kč a ke dni
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konání ZMČ BS dne 11.09.2019 na výši 7.335 Kč.
2) Bývalý nájemce: Mgr. Jan Pokorný, IČO: 479 42 401, byl v
dubnu 2019 vyzván k tomu, aby podepsal uznání dluhu. Ke dni
zpracování tohoto materiálu, tj. ke dni 26.08.2019 bývalý
nájemce na výzvu nereagoval.
3) Žaloba o zaplacení 53.510 Kč s přísl., sp. zn. 14 C 96/2019
- stav řízení:
 zahájení řízení dne 14.11.2018
 vyřízená věc – po vyhlášení konečného rozhodnutí (ke dni
31.07.2019)
 ve věci byl vydán rozsudek pro uznání
 ke dni zpracování tohoto materiálu, tj. ke dni 26.08.2019
rozsudek nenabyl právní moci a jeho vyhotovení nemá BO k
dispozici.
4) Celkový dluh nájemce ke dni 26.08.2019 představuje 53.510
Kč, z toho je dluh na vyúčtování služeb 7.483 Kč, a to za
rok 2017.
Za rok 2018 byl vyčíslen na vyúčtování služeb přeplatek ve
výši 1.334 Kč.
5) Dlužnou částku ve výši 46.027 Kč tvoří dluh na čistém
nájemném ve výši 43.359 Kč (za období 10/2017 – 02/2018) a
na zálohách na služby ve výši 2.668 Kč (za období 11/2017 –
02/2018).
Dlužnou částku na příslušenství ve výši 7.335 Kč tvoří
příslušenství ve výši 6.263 Kč k dluhu na čistém nájemném a
ve výši 1.072 Kč k dluhu na zálohách na služby.
6) Žadatelem navržená částka k prominutí ve výši 46.027 Kč se
skládá z částky na čistém nájemném ve výši 43.359 Kč a na
zálohách na služby ve výši 2.668 Kč, které byly spotřebovány
a pronajímatelem zaplaceny.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
bývalý nájemce :
IČO:
předmět podnikání:

Mgr. Jan Pokorný
479 42 401
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
adresa nebytového prostoru:
Zámečnická 8, nebytový prostor č. 101
umístění:
I. nadzemní podlaží
prodej domu:
27. ZMČ 21.03.2018 nesouhlasilo se zařazením domu
do seznamu domů připr. k prodeji (rohový dům
s Veselá 2)
nájemní smlouva:
účinnost od 30.11.2009
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování prodejny s exkluzivní kosmetikou,
oděvy a doplňky
původní celková výměra:
54 m2
nová celková výměra:
53,6 m2
celková podlahová plocha:
56,0 m2
nájemné:
116.736 Kč/rok (tj. 2.162 Kč/m2/rok – dle původní
celkové výměry)
smlouva o právu provést stavbu:
ne
umořování:
ne
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.): 53.510 Kč (ke dni 08.07.2019)
z toho dluh na vyúčtování služeb:
7.483 Kč
dluh na příslušenství:
narůstá
dohoda o splátkách:
ne
žaloba o vyklizení:
ne
žaloba o zaplacení:
ano (o 53.510 Kč dne 14.11.2018)
schválený podnájem:
ne
jiný nebytový prostor v nájmu:
ne
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ano (doručená dne 27.12.2017)
- ze strany nájemce:
ne
námitky proti výpovědi:
ne
výpovědní doba:
01-02/2018
prostor vrácen pronajímateli:
30.01.2018
Žádost bývalého nájemce doručená dne 25.06.2019 (viz příloha č. 2):
Bývalý nájemce Mgr. Pokorný žádá o prominutí vyčíslené pohledávky 46.027 Kč bez přísl..
Uvádí, že 10.07.2017 podal žádost o změnu nájemní smlouvy a rozšíření účelu nájmu, načež
mu bylo sděleno, že jeho žádost bude projednána v samosprávných orgánech MČ BS a o
výsledku bude informován. Následně byl zveřejněn adresný záměr pronájmu nebytového
prostoru. Po uplynutí lhůty byl bývalý nájemce kontaktován předsedou dislokační komise p.
Bartíkem a byla mu sdělena výše nejvyšší nabídky a dotaz na ochotu dorovnat tuto částku a
v nájmu setrvat. Bývalý nájemce s návrhem souhlasil, ale v prosinci 2017 obdržel výpověď
z nebytového prostoru bez udání důvodu.
Bývalý nájemce uvádí, že v době před podáním žádosti byly nebytové prostory delší dobu
mimo provoz. Probíhala rekonstrukce a sháněl dodavatele zboží. Po rozhovoru s předsedou

dislokační komise uzavřel smlouvu o výhradním zastoupení na nový sortiment. Bývalý nájemce
přesto, že se cítil poškozený, vyhověl výpovědi a v řádném termínu odevzdal zrekonstruované
prostory.
Dodává, že po celou dobu nájmu, trvajícího 27 let, platil nájemné v plné výši (nikoli snížené,
jak bývá po dobu rekonstrukce běžné), rekonstrukce trvala téměř rok z důvodu zcela
havarijního stavu provozovny. Veškeré zhodnocení prostoru prováděl na svoje náklady.
Bývalý nájemce žádá o prominutí vyčíslené pohledávky, kterou shledává neopodstatněnou a
která nebyla uznána. Má za to, že kdyby nedošlo k nekorektnímu jednání ze strany samosprávy
MČ BS, konkrétně předsedy dislokační komise a liknavému, téměř půl roku trvajícímu postupu
ze strany úřadu, kdy byl přesvědčen, že bude nadále pokračovat v podnikání, nedošlo by ke
vzniku žádné pohledávky.
Poznámka BO:
Aktuální stav dluhu na nájemném a službách (bez příslušenství) představuje ke dni 08.07.2019
částku 53.510 Kč (z toho dluh na vyúčtování služeb za rok 2017 představuje částku 7.483 Kč).
K projednání je však předložena pouze částka ve výši 46.027 Kč, a to v souladu s žádostí
bývalého nájemce ze dne 25.06.2019. (Bytovému odboru není známo k jakému dni bylo
vyhotoveno vyčíslení dluhu, ze kterého bývalý nájemce vycházel ve své žádosti ze dne
25.06.2019.)
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):
čl. 4., část B) Prominutí dluhu na příslušenství, odst. (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.“
čl. 5., část B) Prominutí dluhu na příslušenství, odst. (1)
„Pokud po vydání pravomocného rozhodnutí soudu spočívajícího ve stanovení povinnosti
dlužníka uhradit dluh na jistině a příslušenství a zároveň před podáním návrhu na výkon
rozhodnutí či nařízení exekuce pro peněžité plnění, uhradí dlužník 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. 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.“
Historie případu:
Žádost nájemce doručená dne 10.07.2017:
Nájemce žádá o změnu v nájemní smlouvě z fyzické osoby na právnickou osobu MAKKA, s.r.o. se sídlem Veselá
24, Brno, IČ: 606 98 926 a současně jako jednatel společnosti uděluje souhlas s touto změnou.
Současně žádá o rozšíření účelu nájmu o prodej regionálních potravin – specialit a nápojů, vína a luxusní vinotéku.
Nájemce uvádí, že prodejna je po úpravách (nová podlaha, výmalba, nové zázemí pro zaměstnance).
Důvodem žádosti o změnu nájemce je skutečnost, že v předmětné společnosti podniká pouze se svojí xxx xxx xxx
xxx a v návaznosti na žádost o rozšíření účelu nájmu má tato společnost uzavřenou smlouvu o výhradním
zastoupení některých výrobců specialit a vín z Gruzínské a České republiky. Společnost má koncesi na hostinskou
činnost, která je nezbytná k provozování vinotéky, nebude se jednat o hlučný provoz do nočních hodin, ale spíše

o prodej a ochutnávku značkových vín, hvězdičkových koňaků a jiných regionálních specialit, popř. suvenýrů a
krajových oděvů.
Informace o navrženém nájemci:
navržený nájemce :
MAKKA, s.r.o.
IČ:
606 98 926
předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hostinská činnost
jiný prostor v nájmu:
ne
Vyjádření SNMČ BS doručené dne 14.07.2017:
„Nebytový prostor č. 101 pan Pokorný - účel užívání prodejna s kosmetikou, oděvy a doplňky. Smlouva na dobu
neurčitou, nájemné hrazeno. Tento nebytový prostor už není více jak rok užíván, prodejna zavřena. Plánek s
uvedením podlahové plochy objednán, jakmile jej budu mít k dispozici, pošlu.“
DK na zasedání konaném dne 19.09.2017 rozhodla takto:
Usnesení 60.4.3.:
- DK doporučuje RMČ BS schválit zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru č. 101, Zámečnická 8, Brno,
nájemce: Mgr. Jan Pokorný, IČ: 479 42 401, na úřední desce MČ BS, z důvodu změny nájemce (stávající: Mgr.
Jan Pokorný, IČ: 479 42 401, nový: MAKKA, s.r.o., IČ: 606 98 926) a rozšíření účelu nájmu o provozování
prodeje regionálních potravin – specialit a nápojů, vína a luxusní vinotéky, nájemné: min. 116.736,- Kč/rok
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 zdrželi se.
Usnesení bylo přijato.
Bartík Machů Bezvodová Dumbrovská Jedelský Kotěra Nozar Růčka Oplatek Pazdírek Lukešová
pro zdržel se nepřítomna
pro
pro
zdržel se pro
pro
pro
zdržel se omluvena
K bodu 59 - Změna nájemní smlouvy - prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno
Usnesení

RMČ/2017/156/59 Změna nájemní smlouvy - prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno

RMČ BS na 156. schůzi, konané dne 02.10.2017,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru č. 101, Zámečnická 8, Brno, nájemce: Mgr. Jan Pokorný, IČ: 479
42 401, na úřední desce MČ BS, z důvodu změny nájemce (stávající: Mgr. Jan Pokorný, IČ: 479 42 401, nový:
MAKKA, s.r.o., IČ: 606 98 926) a rozšíření účelu nájmu o provozování prodeje regionálních potravin - specialit
a nápojů, vína a luxusní vinotéky, nájemné: min. 116.736,- Kč/rok (viz příloha č. 3) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: 02.11.2017
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa
Oplatek
Schwab
Švachula
pro
pro
pro
pro
omluvena
pro
omluvena pro
pro
pro
pro
Adresný záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101, Zámečnická 8, Brno, nájemce: Mgr. Jan Pokorný,
IČ: 479 42 401, z důvodu změny nájemce (stávající: Mgr. Jan Pokorný, IČ: 479 42 401, nový: MAKKA,
s.r.o., IČ: 606 98 926) a rozšíření účelu nájmu o provozování prodeje regionálních potravin - specialit
a nápojů, vína a luxusní vinotéky, nájemné: min. 116.736,- Kč/rok byl zveřejněn na úřední desce MČ BS od
11.10.2017 do 30.10.2017. Na záměr se přihlásili tito žadatelé:
1) žadatel:
IČ:
předmět podnikání:

Forest Building s.r.o
292 15 374
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Hostinská činnost
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo

jiný nebytový prostor v nájmu:
žádost doručena dne:
návrh účelu nájmu:
návrh nájemného:
2) žadatel:
IČ:
předmět podnikání:

jiný nebytový prostor v nájmu:
žádost doručena dne:
návrh účelu nájmu:
návrh nájemného:
3) žadatel:
IČ:
předmět podnikání:
jiný nebytový prostor v nájmu:
žádost doručena dne:
návrh účelu nájmu:
návrh nájemného:

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
ne
25.10.2017
obchod s kvalitními produkty vypěstované a zpracované na
Jižní Moravě (víno – lahvové i sudové, produkty z hroznů,
přílohy k vínům, BIO potraviny)
168.000,- Kč/rok (Pozn. BO: tj. 3.134,- Kč/m2/rok – dle celkové
výměry)
Róbert Weiss
469 49 178
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
ne
26.10.2017
maloobchodní prodej maďarských specialit, uzenářské
výrobky, sýry, kořenící směsi, těstoviny, vína a vše co souvisí
s maďarskou tradiční kuchyní
150.000,- Kč/rok (Pozn. BO: tj. 2.799,- Kč/m2/rok – dle celkové
výměry)
Recycling Social, s.r.o.
045 72 971
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
ne
23.10.2017
provozování pánského kadeřnictví – Barber shopu
140.000,- Kč/rok (Pozn. BO: tj. 2.612,- Kč/m2/rok – dle celkové
výměry)

DK na zasedání konaném dne 14.11.2017 rozhodla takto:
Usnesení 64.4.2.:
- DK doporučuje RMČ BS schválit podání výpovědi (bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou)
nájemci: Mgr. Jan Pokorný, IČ: 479 42 401, nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno
- DK nedoporučuje RMČ BS schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 101,
Zámečnická 8, Brno s žádným z žadatelů
- DK doporučuje RMČ BS schválit zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101, Zámečnická 8,
Brno, na úřední desce MČ BS s podmínkou min. výše nájemného 220.000,- Kč/rok, přičemž ke zveřejnění dojde
až po předchozím vrácení vyklizeného nebytového prostoru stávajícím nájemcem pronajímateli a po obdržení
hlášenky předmětného nebytového prostoru
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato.
Bartík Machů Bezvodová Dumbrovská Jedelský Kotěra Nozar Růčka Oplatek Pazdírek Lukešová
pro
pro
omluvena
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluven
pro

K bodu 47 Usnesení

Výpověď z nájmu a pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno

RMČ/2017/166/47 Výpověď z nájmu a pronájem nebytového prostoru - nebytový prostor
č. 101, Zámečnická 8, Brno

RMČ BS na 166. schůzi, konané dne 27.11.2017,
schvaluje
podání výpovědi (bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou) nájemci: Mgr. Jan Pokorný, IČ: 479 42 401,
nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno (viz příloha č. 3),
neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 101, Zámečnická 8, Brno s žádným z žadatelů,
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101, Zámečnická 8, Brno, na úřední desce MČ BS
s podmínkou min. výše nájemného 220.000,- Kč/rok, přičemž ke zveřejnění dojde až po předchozím vrácení
vyklizeného nebytového prostoru stávajícím nájemcem pronajímateli a po obdržení hlášenky předmětného
nebytového prostoru (viz příloha č. 4),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výpovědi a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu, seznámit žadatele s usnesením a zajistit
zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: 31.03.2018
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
Bořecký Butula
Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa
Oplatek Schwab Švachula
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
omluven pro
pro
pro
Žádost bývalého nájemce doručená dne 22.02.2019:
Bývalý nájemce Mgr. Pokorný žádá o prominutí pohledávky vyčíslené na 46.027 Kč bez příslušenství. Uvádí, že
10.07.2017 podal žádost o změnu nájemní smlouvy a rozšíření účelu nájmu, načež mu bylo sděleno, že jeho žádost
bude projednána v samosprávných orgánech MČ BS a o výsledku bude informován. Následně byl zveřejněn
adresný záměr pronájmu nebytového prostoru. Po uplynutí lhůty byl bývalý nájemce kontaktován předsedou
dislokační komise p. Bartíkem a byly mu sděleny nejvyšší nabídky dalších zájemců o nebytový prostor a dotaz na
ochotu dorovnat tuto částku a v nájmu setrvat. Bývalý nájemce s návrhem souhlasil, ale v prosinci 2017 obdržel
výpověď z nebytového prostoru bez udání důvodu.
Bývalý nájemce uvádí, že v době před podáním žádosti byly nebytové prostory delší dobu mimo provoz. Probíhala
rekonstrukce a sháněl dodavatele zboží. Po rozhovoru s předsedou dislokační komise uzavřel smlouvu o
výhradním zastoupení na nový sortiment. Bývalý nájemce přesto, že se cítil poškozený, vyhověl výpovědi a
v řádném termínu odevzdal zrekonstruované prostory.
Dodává, že po celou dobu nájmu, trvajícího 27 let, platil nájemné v plné výši (nikoli snížené, jak bývá po dobu
rekonstrukce běžné), rekonstrukce trvala téměř rok z důvodu zcela havarijního stavu provozovny. Veškeré
zhodnocení prostoru prováděl na svoje náklady.
Bývalý nájemce žádá o prominutí vyčíslené pohledávky, kterou shledává neopodstatněnou a která nebyla uznána.
Má za to, že kdyby nedošlo k nekorektnímu jednání ze strany samosprávy MČ BS, konkrétně předsedy dislokační
komise a liknavému, téměř půl roku trvajícímu postupu ze strany úřadu, kdy byl přesvědčen, že bude nadále
pokračovat v podnikání, nedošlo by ke vzniku žádné pohledávky.
Poznámka BO:
Aktuální stav dluhu na nájemném a službách (bez příslušenství) představuje ke dni 11.03.2019 částku 53.510 Kč
(z toho dluh na vyúčtování služeb za rok 2017 představuje částku 7.483 Kč). K projednání je však předložena
pouze částka ve výši 46.027 Kč, a to v souladu s žádostí bývalého nájemce ze dne 18.02.2019. (Bytovému odboru
není známo k jakému dni bylo vyhotoveno vyčíslení dluhu, ze kterého bývalý nájemce vycházel ve své žádosti ze
dne 18.02.2019).
Výše vyčísleného příslušenství bude předložena na jednání komise dislokační dne 19.03.2019.
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):
čl. 4., část B) Prominutí dluhu na příslušenství, odst. (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.“
čl. 5., část B) Prominutí dluhu na příslušenství, odst. (1)
„Pokud po vydání pravomocného rozhodnutí soudu spočívajícího ve stanovení povinnosti dlužníka uhradit dluh
na jistině a příslušenství a zároveň před podáním návrhu na výkon rozhodnutí či nařízení exekuce pro peněžité
plnění, uhradí dlužník 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. 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.“
7. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 19.03.2019 s výsledkem:
Usnesení 7.6.1.:
- DK doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném ve výši
43.359 Kč a k tomu vyčíslených úroků z prodlení ve výši 4.559 Kč (úroky z prodlení jsou vyčísleny ke dni konání
komise dislokační dne 19.03.2019), nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno, bývalý nájemce: Mgr. Jan
Pokorný, IČO: 479 42 401
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 5 zdrželo se hlasování.
Usnesení nebylo přijato.
Bradáč
Drdla Štefánek Komárek Pazdírek Dumbrovská Vrubel Kalousek Freimuth Brodzák Lukešová
zdržel se omluven zdržel se zdržel se
pro
zdržela se omluven
pro
pro
zdržel se
pro
- DK doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že bývalý nájemce: Mgr. Jan Pokorný, IČO: 479 42 401 doručil dne
22.02.2019 žádost o prominutí pohledávky ve výši 46.027 Kč, nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno, a že
Odbor bytový ÚMČ BS bývalému nájemci sdělí, že žádost se ve smyslu platné „Směrnice na evidenci a vymáhání
pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených městské části Brno-střed“
zamítá
Hlasování: 5 pro, 2 proti, 2 zdrželi se hlasování.
Usnesení nebylo přijato.
Bradáč Drdla Štefánek Komárek Pazdírek Dumbrovská Vrubel Kalousek Freimuth Brodzák Lukešová
pro omluven
pro
pro
zdržel se
pro
omluven
proti
proti
pro
zdržela se
Usnesení RMČ/2019/25/25 Žádost o prominutí pohledávky - nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno
RMČ BS na 25. schůzi, konané dne 27.05.2019,
bere na vědomí
že bývalý nájemce: Mgr. Jan Pokorný, IČO: 479 42 401 doručil dne 22.02.2019 žádost o prominutí pohledávky
ve výši 46.027 Kč, nebytový prostor č. 101, Zámečnická 8, Brno (viz příloha č. 2), a že Odbor bytový ÚMČ BS
bývalému nájemci sdělí, že žádost se ve smyslu platné "Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci
či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených městské části Brno-střed" zamítá a
ukládá
bytovému odboru seznámit bývalého nájemce s usnesením a postupovat v souladu s usnesením.
Termín: 19.06.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
Landa Mandát Mencl Oulehlová Schwab Vaníček
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

Příloha materiálu č. 2

