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Vážená paní

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 18.07.2018
Vážená paní
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) byla dne 18.07.2018
doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Vaše žádost splňovala veškeré náležitosti dle § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata
a posouzena.
V žádosti jste požadovala poskytnutí „přehledu výše vybraného (nikoliv předepsaného) nájemného
z nebytových prostor domů svěřených MČ Brno-střed vždy za roky 2014, 2015, 2016, 2017“
a „sdělení, jaká byla uplatněna inflace u nebytových prostor domů svěřených MČ Brno-střed za
roky 2015, 2016, 2017“.
K Vašemu požadavku na výši vybraného nájemného Vám poskytujeme vybrané platby za nájemné
spolu se službami. Na rozdíl od informací poskytnutých pod č. j. MCBS/2018/0112119/KINV,
kdy byly v souladu s Vaší žádostí poskytnuty údaje o souhrnné výši dluhů k danému roku
(tedy vč. dluhů z minulých let), platby jsou v níže uvedeném přehledu uvedeny vždy v rámci
jednotlivých let. V přehledu nejsou zahrnuty úroky, poplatky a smluvní pokuty.
2014
86.171.842,89 Kč
2015
84.575.724,38 Kč
2016
86.884.336,27 Kč
2017
84.707.294,32 Kč
K dotazu na uplatnění inflace sdělujeme, že u nebytových prostorů bylo v letech 2016, 2017 a 2018
uplatněno zvýšení nájemného o stejnou průměrnou roční míru inflace, jako ČSÚ oznámil za roky
2015, 2016 a 2017, tedy o 0,3 %, 0,7 % a 2,5 %, přičemž předmětné zvýšení bylo uplatněno u těch
nebytových prostorů, u kterých toto bylo smluvně sjednáno.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
v z. Mgr. Pavel Jobánek
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

