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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 uzavření dohody o splátkách – Zelný trh 21, Brno
Obsah materiálu:

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

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Řehořková Kateřina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
neschvaluje
uzavření dohody o splátkách s žadatelkou:
[osobní údaj
odstraněn]
[osobní údaj odstraněn] , byt č.
[osobní údaj
odstraněn] , Zelný trh 21, Brno, na dlužné nájemné a služby ve
výši 125.172 Kč bez příslušenství (dle pravomocného rozsudku
Městského soudu v Brně č.j. 215 C 22/2014-107) a na dlužné
nájemné a služby ve výši 14.318 Kč bez příslušenství, vzniklé
za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013, to vše v celkové výši
139.490 Kč na dobu 140 měsíců, s tím že 1. - 139. měsíční
splátka by byla ve výši 1.000 Kč a 140. splátka ve výši 490 Kč
a
ukládá
bytovému odboru seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 7.
Finanční
výsledkem:

výbor

ZMČ

BS

projednal

dne

06.06.2019

s

Stanovisko FV: usnesení č. FV.07.19.06, ze dne 06.06.2019
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Finanční výbor doporučuje ZMČ BS neschválit uzavření dohody o
splátkách s žadatelkou:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní
údaj odstraněn] ), byt č. [osobní údaj odstraněn] , Zelný trh
21, Brno, na dlužné nájemné a služby ve výši 125.172 Kč bez
příslušenství (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v
Brně č.j. 215 C 22/2014-107) a na dlužné nájemné a služby ve
výši 14.318 Kč bez příslušenství, vzniklé za období 12/2013,
01/2014 a VS 2013, to vše v celkové výši 139.490 Kč na dobu
140 měsíců, s tím že 1. - 139. měsíční splátka by byla ve výši
1.000 Kč a 140. splátka ve výši 490 Kč.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Blaštíková

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Mises

Oplatek

Sedláková

pro

omluven

omluven

pro

pro

pro

nepřítomna

omluven

pro

omluven

pro

 21. RMČ BS projednala dne 29.04.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/21/55 Žádost o uzavření dohody o splátkách –
Zelný trh 21, Brno
RMČ BS na 21. schůzi, konané dne 29.04.2019,
doporučuje
ZMČ BS neschválit uzavření dohody o splátkách s žadatelkou:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn] ), byt č.
[osobní údaj odstraněn] , Zelný trh 21, Brno, na dlužné
nájemné a služby ve výši 125.172 Kč bez příslušenství (dle
pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 215 C
22/2014-107) a na dlužné nájemné a služby ve výši 14.318 Kč
bez příslušenství, vzniklé za období 12/2013, 01/2014 a VS
2013, to vše v celkové výši 139.490 Kč na dobu 140 měsíců, s
tím že 1. - 139. měsíční splátka by byla ve výši 1.000 Kč a
140. splátka ve výši 490 Kč a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení
materiálu
k
projednání
na
zasedání
ZMČ
BS.
Termín: 19.06.2019
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

 5. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 11.04.2019 s
výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.05.19.04, ze dne 11.04.2019
Finanční výbor odkládá usnesení o uzavření dohody o splátkách
s žadatelkou:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
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odstraněn] ), byt č. [osobní údaj odstraněn] , Zelný trh 21,
Brno, na dlužné nájemné a služby ve výši 125.172 Kč bez
příslušenství (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v
Brně č.j. 215 C 22/2014-107) a na dlužné nájemné a služby ve
výši 14.318 Kč bez příslušenství, vzniklé za období 12/2013,
01/2014 a VS 2013, to vše v celkové výši 139.490 Kč na dobu
140 měsíců, s tím že 1. - 139. měsíční splátka by byla ve výši
1.000 Kč a 140. splátka ve výši 490 Kč
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová
Pro

Drdla
Pro

Bílek
Pro

Blaštíková
Pro

Bundálek
Pro

Doležal
Pro

Jílková
Pro

Kalousek
Nepřítomen

Mises
Nepřítomen

Oplatek
Pro

Sedláková
Nepřítomna

 8. Komise bytová RMČ BS projednala dne 04.04.2019 s
výsledkem:
Usnesení 8.3.1. [osobní údaj odstraněn] ( [osobní údaj
odstraněn] ), dříve bytem Zelný trh 21, Brno, byt č. [osobní
údaj odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS neschválit
uzavření dohody o splátkách s žadatelkou:
[osobní údaj
odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), byt č. [osobní údaj
odstraněn] , Zelný trh 21, Brno, na dlužné nájemné a služby ve
výši 125.172 Kč bez příslušenství (dle pravomocného rozsudku
Městského soudu v Brně č.j. 215 C 22/2014-107) a na dlužné
nájemné a služby ve výši 14.318 Kč bez příslušenství, vzniklé
za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013, to vše v celkové výši
139.490 Kč na dobu 140 měsíců, s tím že 1. - 139. měsíční
splátka by byla ve výši 1.000 Kč a 140. splátka ve výši 490 Kč
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 zdrželi se hlasování.
Usnesení nebylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Dvořák

Tichá Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Freund

Kylbergerová

Brodzáková

Stria

pro

pro

pro

nepřítomen

nepřítomna

omluvena

pro

zdržel se

zdržela se

pro

nepřítomen

Předpis nájemného a služeb za 01/2014:
7.428 Kč
77 Kč/m2/měsíc
(poslední známý předpis)
Dluh na nájemném a službách ke dni 28.02.2019:
139.490 Kč
(nájemné a služby dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014107 ve výši 125.172 Kč)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 12/2013, 01/2014 a VS
2013 ve výši 14.318 Kč)
(ověřeno 25.03.2019)
Dluh na příslušenství ke dni 25.03.2019:
251.088 Kč
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(příslušenství dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014-107
ve výši 249.589 Kč)
(příslušenství za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013 ve výši
1.499 Kč)
(ověřeno 25.03.2019)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 25.03.2019:
390.578 Kč
(ověřeno 25.03.2019)
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.03.2019:
139.490 Kč
(nájemné a služby dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014107 ve výši 125.172 Kč)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 12/2013, 01/2014 a VS
2013 ve výši 14.318 Kč)
(ověřeno 16.04.2019)
Dluh na příslušenství ke dni 16.04.2019:
253.546 Kč
(příslušenství dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014-107
ve výši 251.978 Kč)
(příslušenství za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013 ve výši
1.568 Kč)
(ověřeno 16.04.2019)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 16.04.2019:
393.036 Kč
(ověřeno 16.04.2019)
Dluh na nájemném a službách ke dni 30.04.2019:
139.490 Kč
(nájemné a služby dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014107 ve výši 125.172 Kč)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 12/2013, 01/2014 a VS
2013 ve výši 14.318 Kč)
(ověřeno 17.05.2019)
Dluh na příslušenství ke dni 17.05.2019:
257.010 Kč
(příslušenství dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014-107
ve výši 255.344 Kč)
(příslušenství za období 12/2013, 01/2014 a VS 2013 ve výši
1.666 Kč)
(ověřeno 17.05.2019)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 17.05.2019:
396.500 Kč
(ověřeno 17.05.2019)
Poznámka BO:
Na základě požadavku FV ZMČ BS byla paní
[osobní údaj
odstraněn]
vyzvána k doplnění informací o svých majetkových
poměrech. Dne 06.05.2019 byl s žadatelkou sepsán protokol, ve
kterém čestně prohlásila, že nevlastní žádný movitý či
nemovitý
majetek.
Dne
17.05.2019
doplnila
informaci
o
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majetkových poměrech s tím, že její měsíční důchod činí 10.790
Kč a dávky státní sociální podpory činí měsíčně 2.960 Kč.
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