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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 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.06.2019

Žádost o prominutí pohledávky – Leitnerova 24, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Vyjádření dluhového poradce

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Nedbal Vítězslav - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 90 %
z celkové částky 102.422 Kč (dle pravomocného platebního
rozkazu Městského soudu v Brně č.j. 235 C 110/2014-36) tzn.
92.179,80 Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Leitnerova
24, Brno, žadatelka: [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj
odstraněn] ) za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve
výši 10 %, tzn. 10.242,20 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení
schváleno a za podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu/ů nejpozději ke dni úhrady
zbývajících poplatků z prodlení ve výši 10.242,20 Kč a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 7. Finanční
výsledkem:

výbor
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Stanovisko FV: usnesení č. FV.07.19.05, ze dne 06.06.2019
Finanční výbor doporučuje ZMČ BS ke schválení prominutí
pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 90 % z celkové částky
103.187 Kč (dle pravomocného platebního rozkazu Městského
soudu v Brně č.j. 235 C 110/2014-36) tzn. 92.868,30 Kč, k bytu
č. [osobní údaj odstraněn] , Leitnerova 24, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn] ) za
podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 10 %, tzn.
10.318,70 Kč, budou uhrazeny do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na
kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno a za
podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytu/ů nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků
z prodlení ve výši 10.318,70 Kč.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
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 23. RMČ BS projednala dne 13.05.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/23/19 Žádost o prominutí pohledávky Leitnerova 24, Brno
RMČ BS na 23. schůzi, konané dne 13.05.2019,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve
výši 90 % z celkové částky 103.187 Kč (dle pravomocného
platebního rozkazu Městského soudu v Brně č.j. 235 C 110/201436) tzn. 92.868,30 Kč, k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] ,
Leitnerova 24, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn]
(
[osobní údaj odstraněn] ) za podmínky, že zbývající poplatky z
prodlení ve výši 10 %, tzn. 10.318,70 Kč budou uhrazeny do 12
měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí poplatků z
prodlení schváleno a za podmínky úhrady zbývajících závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů nejpozději ke dni
úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve výši 10.318,70 Kč a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení
materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.

Termín: 19.06.2019
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 9. Komise
výsledkem:

bytová
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Usnesení 9.3.3. [osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ), Leitnerova 24, 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 103.187 Kč (dle pravomocného
rozsudku
Městského soudu v Brně č.j. 235 C 110/2014-36) tzn. 51.593,50
Kč, k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Leitnerova 24, Brno,
žadatelka: [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn]
) za podmínky, že zbývající poplatky z prodlení ve výši 50 %,
tzn. 51.593,50 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od konání ZMČ
BS, na kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno a
za
podmínky
úhrady
zbývajících
závazků
vůči
MČ
BS
souvisejících s užíváním bytu/ů nejpozději ke dni úhrady
zbývajících poplatků z prodlení ve výši 51.593,50 Kč
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
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Předpis nájemného a služeb za 02/2019:

9.733 Kč

96 Kč/m²/měsíc

Dluh na nájemném a službách ke dni 28.02.2019:
0 Kč
(ověřeno dne 29.03.2019)
Příslušenství ke dni 29.03.2019:
103.187 Kč
(poplatky z prodlení dle platebního rozkazu MS v Brně 235 C
110/2014-36, které jsou exekučně vymáhány)
(ověřeno dne 29.03.2019)
Dluh na nákladech řízení ke dni 29.03.2019:
0 Kč
(náklady nalézacího řízení a exekučního řízení)
(ověřeno dne 29.03.2019)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 29.03.2019:
103.187
Kč
(ověřeno dne 29.03.2019)
Předpis nájemného a služeb za 03/2019:

9.733 Kč

96 Kč/m²/měsíc

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.03.2019:
0 Kč
(ověřeno dne 23.04.2019)
Příslušenství ke dni 23.04.2019:
103.187 Kč
(poplatky z prodlení dle platebního rozkazu MS v Brně 235 C
110/2014-36, které jsou exekučně vymáhány)
(ověřeno dne 23.04.2019)
Dluh na nákladech řízení ke dni 23.04.2019:
0 Kč
(náklady nalézacího řízení a exekučního řízení)
(ověřeno dne 23.04.2019)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 23.04.2019:
103.187
Kč
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(ověřeno dne 23.04.2019)
Předpis nájemného a služeb za 04/2019:
Kč/m²/měsíc

9.733 Kč

96

Dluh na nájemném a službách ke dni 30.04.2019:
0 Kč
(ověřeno dne 16.05.2019)
Příslušenství ke dni 16.05.2019:
103.187 Kč
(poplatky z prodlení dle platebního rozkazu MS v Brně 235 C
110/2014-36, které jsou exekučně vymáhány)
(ověřeno dne 16.05.2019)
Dluh na nákladech řízení ke dni 16.05.2019:
0 Kč
(náklady nalézacího řízení a exekučního řízení)
(ověřeno dne 16.05.2019)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 16.05.2019:
103.187
Kč
(ověřeno dne 16.05.2019)
Poznámka BO:
Paní [osobní údaj odstraněn] uhradila dne 29.05.2019 částku
765 Kč. Po zpracování materiálu k projednání ve FV ZMČ BS tak
došlo k ponížení dlužné částky na 102.422 Kč, což je
zohledněno v návrhu usnesení připraveném pro ZMČ BS.

Vytvořeno 12.06.2019 09:11:52

4

Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):

XXX XXX (XXX), Leitnerova 24, Brno, byt č. X
Dle Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových
prostor v domech svěřených MČ Brno-střed, účinné od 21.03.2018 (dále jen Směrnice) - Článek
5, Část B) Prominutí dluhu na příslušenství, odst. (1) a (2) a (3):
„ (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.
(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
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 tyto
žádosti vlastníkem prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ
BS zamítnuty, a to bez projednání v samosprávných orgánech MČ BS.“
(3) Po podání návrhu na výkon rozhodnutí či nařízení exekuce pro peněžité plnění, budou
žádosti o prominutí dluhu na příslušenství vlastníkem prostřednictvím Odboru bytového
ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ BS zamítnuty, a to bez projednání v samosprávných
orgánech MČ BS.“
Dle Článku 1, odst. (2), Směrnice: „O případných výjimkách z této směrnice může rozhodnout
pouze Rada městské části Brno-střed, popř. Zastupitelstvo městské části Brno-střed.“
V případě, že Komise bytová RMČ BS doporučí opačné usnesení, jedná se o výjimku.
Informace o bytě:
Prodej domu:
Nájemní smlouva:

dosud neprojednán
na dobu určitou od 01.02.2007 do 31.08.2018 (NS po
dobu umořování nákladů vložených nájemcem do oprav
bytu)
Notářská doložka:
ne
Velikost bytu:
XXX
Výpověď nájmu:
ne
Žaloba o určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi nájmu bytu: ne
Žaloba o vyklizení:
12/2018 předány materiály k podání žaloby
Žaloba o zaplacení: dne 24.11.2014 byla k MS v Brně podána žaloba o zaplacení částky
26.211 Kč s přísl. Dne 15.01.2015 MS v Brně vydal platební rozkaz č.j. 235 C 110/2014-36 na
částku 26.211 Kč s přísl. a náklady řízení ve výši 1.311 Kč (PM 07.02.2015). Následně bylo

zahájeno exekuční řízení, které je vedeno u Exekutorského úřadu Brno-venkov, pod sp.zn. 137
Ex 25958/16 a není dosud ukončeno, jistina ve výši 26.211 Kč uhrazena, náklady nalézacího
řízení ve výši 1.311 Kč uhrazeny, náklady exekuce oprávněného ve výši 121 Kč uhrazeny,
poplatky z prodlení ve výši 34.167 Kč uhrazeny, poplatky z prodlení ve výši 103.187 Kč
neuhrazeny.
Dohoda o splátkách dluhu:

ne

Předpis nájemného a služeb za 02/2019:

9.733 Kč 96 Kč/ m²/měsíc

Dluh na nájemném a službách ke dni 28.02.2019:
0 Kč
(ověřeno dne 29.03.2019)
Příslušenství ke dni 29.03.2019:
103.187 Kč
(poplatky z prodlení dle platebního rozkazu MS v Brně č.j. 235 C 110/2014-36, které jsou exekučně
vymáhány)
(ověřeno dne 29.03.2019)
Dluh na nákladech řízení ke dni 29.03.2019:
0 Kč
(náklady nalézacího řízení a exekučního řízení)
(ověřeno dne 29.03.2019)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 29.03.2019:
103.187 Kč
(ověřeno dne 29.03.2019)
Vlastnictví bytového či rodinného domu, bytu: není vlastníkem (ověřeno 25.03.2019)
Historie případu:
Paní XXX byla nájemcem bytu č. X, Leitnerova 24, Brno, a to na základě nájemní smlouvy na
dobu určitou od 01.02.2007 do 31.08.2018 – jednalo se o nájemní smlouvu po dobu umořování
nákladů vložených nájemcem do oprav bytu. Další nájemní smlouva nebyla uzavřena. 62. RMČ
BS, konaná dne 09.07.2018, usnesením RMČ/2018/199/62 neschválila prodloužení nájemního
vztahu a trvala na vyklizení a vrácení bytu.
Žadatelce vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. X, Leitnerova 24,
Brno, a to v období 02/2012-04/2013 ve výši 26.211 Kč s přísl., který je na základě platebního
rozkazu MS v Brně vymáhán v exekučním řízení, přičemž jistina a náklady řízení byly
uhrazeny, poplatky z prodlení byly uhrazeny částečně, a to ve výši 34.167 Kč, zbývající
poplatky z prodlení ve výši 103.187 Kč jsou nadále vymáhány.
Žadatelka podala dne 30.01.2019 na BO ÚMČ BS žádost o prominutí poplatku z prodlení ve
výši 75 % z částky 134.160 Kč, přičemž téhož dne uhradila částku ve výši 34.167 Kč na
SNMČ BS. Dne 20.02.2019 bylo žadatelce přípisem BO ÚMČ BS sděleno, že dle Směrnice na
evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech
svěřených městské části Brno-střed č. 42, Článku 5, Části B), odst. 3), který stanovuje: „Po
podání návrhu na výkon rozhodnutí či nařízení exekuce pro peněžité plnění, budou žádosti o
prominutí dluhu na příslušenství vlastníkem prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř.
jiného odboru ÚMČ BS zamítnuty, a to bez projednání v samosprávných orgánech MČ BS.“
nelze žádosti o prominutí pohledávky vyhovět.
Dne 18.03.2019 podala žadatelka novou žádost o prominutí poplatku z prodlení, ve které žádá
ZMČ BS o výjimku a projednání této žádosti.
Dne 18.03.2019 se žadatelka dostavila na SNMČ BS, kde písemně uznala dluh na poplatku z
prodlení ve výši 103.187 Kč.

Žádost (doručena dne 18.03.2019):
Paní XXX žádá o udělení výjimky a o projednání žádosti o prominutí „penále“ (viz příloha č.
2).
Vyjádření dluhového poradce SNMČ BS (ze dne 03.04.2019):
(viz příloha č. 3)
Poplatky z prodlení (stav ke dni 29.03.2019):
100 %
90 %
70 %
50 %
30 %
10 %

103.187,00 Kč
92.868,30 Kč
72.230,90 Kč
51.593,50 Kč
30.956,10 Kč
10.318,70 Kč

