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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 09.12.2020

Žádost o vzdání se práva - Kobližná 13, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise dislokační)
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Žádost

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Skalická Martina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného bezdůvodného
obohacení ve výši 53.961 Kč za období od 13.03.2020 do
24.05.2020 a již zaplacené smluvní pokuty ve výši 13.903 Kč za
období od 29.02.2020 do 30.06.2020 za nebytový prostor č. 102,
Kobližná 13, Brno, žadatelka: Hana Sigmundová, IČO: 114
74 823, přičemž částky již zaplaceného bezdůvodného obohacení
ve výši 53.961 Kč za období od 13.03.2020 do 24.05.2020 a již
zaplacené smluvní pokuty ve výši 13.903 Kč za období od
29.02.2020 do 30.06.2020 budou použity na úhradu nájemného
předepsaného žadatelce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823 na
budoucí období za nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno,
a to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů ke
dni vzdání se práva ZMČ BS a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit žadatelku s usnesením.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
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 87. RMČ BS projednala dne 19.10.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/87/34 Žádost o vzdání se práva - Kobližná 13, Brno
RMČ BS na 87. schůzi, konané dne 19.10.2020,
bere na vědomí
že žadatelka Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, doručila dne
02.09.2020 na podatelnu MČ BS žádosti týkající se nebytového
prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno (viz příloha č. 2 a č. 3
tohoto materiálu),
doporučuje
ZMČ BS schválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného
bezdůvodného obohacení ve výši 53.961 Kč za období od
13.03.2020 do 24.05.2020 a již zaplacené smluvní pokuty ve
výši 13.903 Kč za období od 29.02.2020 do 30.06.2020 za
nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno, žadatelka: Hana
Sigmundová, IČO: 114 74 823, přičemž částky již zaplaceného
bezdůvodného obohacení ve výši 53.961 Kč za období od
13.03.2020 do 24.05.2020 a již zaplacené smluvní pokuty ve
výši 13.903 Kč za období od 29.02.2020 do 30.06.2020 budou
použity na úhradu nájemného předepsaného žadatelce: Hana
Sigmundová, IČO: 114 74 823 na budoucí období za nebytový
prostor č. 102, Kobližná 13, Brno, a to vše za podmínky úhrady
ostatních
závazků
vůči
MČ
BS
souvisejících
s užíváním
nebytového/nebytových prostoru/ů ke dni vzdání se práva ZMČ BS
a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín:
04.11.2020
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

 20. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 15.10.2020 s
výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.20.08, ze dne 15. 10. 2020
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného bezdůvodného
obohacení ve výši 53.961 Kč za období od 13.03.2020 do
24.05.2020 a již zaplacené smluvní pokuty ve výši 13.903 Kč za
období od 29.02.2020 do 30.06.2020 za nebytový prostor č. 102,
Kobližná 13, Brno, žadatelka: Hana Sigmundová, IČO: 114
74 823, přičemž částky již zaplaceného bezdůvodného obohacení
ve výši 53.961 Kč za období od 13.03.2020 do 24.05.2020 a již
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zaplacené smluvní pokuty ve výši 13.903 Kč za období od
29.02.2020 do 30.06.2020 budou použity na úhradu nájemného
předepsaného žadatelce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823 na
budoucí období za nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno,
a to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů ke
dni vzdání se práva ZMČ BS.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Blaštíková

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Mises

Oplatek

Sedláková

Pro

Pro

Pro

Nepřítomna

Nepřítomen

Nepřítomen

Pro

Nepřítomen

Pro

Pro

Nepřítomna



41. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 29.09.2020 s
výsledkem:

Usnesení 41.5.1.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že
žadatelka Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, doručila dne
02.09.2020 na podatelnu MČ BS žádosti týkající se nebytového
prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno (viz příloha č. 2 a č. 3
tohoto materiálu)
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
schválit
vzdání
se
práva
na
úhradu
již
zaplaceného
bezdůvodného obohacení ve výši 53.961 Kč za období od
13.03.2020 do 24.05.2020 a již zaplacené smluvní pokuty ve
výši 13.903 Kč za období od 29.02.2020 do 30.06.2020 za
nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno, žadatelka: Hana
Sigmundová, IČO: 114 74 823, přičemž částky již zaplaceného
bezdůvodného obohacení ve výši 53.961 Kč za období od
13.03.2020 do 24.05.2020 a již zaplacené smluvní pokuty ve
výši 13.903 Kč za období od 29.02.2020 do 30.06.2020 budou
použity na úhradu nájemného předepsaného žadatelce: Hana
Sigmundová, IČO: 114 74 823 na budoucí období za nebytový
prostor č. 102, Kobližná 13, Brno, a to vše za podmínky úhrady
ostatních
závazků
vůči
MČ
BS
souvisejících
s užíváním
nebytového/nebytových prostoru/ů ke dni vzdání se práva ZMČ BS
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

Poznámka BO:
Dluh na nájemném a službách (bez přísl.) uvedený v Důvodové
zprávě z komise dislokační zůstává ke dni 23.11.2020 nezměněn.
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Dle vyjádření SNMČ BS ze dne 29.09.2020 představuje výše
bezdůvodného obohacení za období od 13.03.2020 do 24.05.2020
částku 53.961 Kč.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
předmět podnikání:

Hana Sigmundová
114 74 823
Hostinská činnost
Pekařství, cukrářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin
adresa nebytového prostoru:
Kobližná 13, nebytový prostor č. 102
umístění:
I. nadzemní podlaží
prodej domu:
doposud neprojednán
památková rezervace:
ano
účinnost původní nájemní smlouvy:
na dobu určitou do 28.02.2020
účinnost nové nájemní smlouvy:
od 01.07.2020
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování
prodejny
cukrářských
výrobků, lahůdek a občerstvení
celková podlahová plocha:
124,6 m2
původní nájemné (bez služeb):
271.260 Kč/rok (tj. 2.177 Kč/m2/rok – dle
celkové podlahové plochy) – do 28.02.2020
bezdůvodné obohacení (bez služeb):
271.260 Kč/rok (tj. 2.177 Kč/m2/rok – dle
celkové podlahové plochy) – od 29.02.2020 do
30.06.2020
předpis smluvní pokuty (za nepředání prostoru při skončení nájmu): 13.903 Kč
současné nájemné (bez služeb):
670.000 Kč/rok (tj. 5.377 Kč/m2/rok – dle
celkové podlahové plochy) – od 01.07.2020
snížené nájemné:
ne
smlouva o právu provést stavbu:
ne
umořování:
ne
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
0 Kč (ke dni 16.09.2020)
dluh na příslušenství:
0 Kč (ke dni 16.09.2020)
bezdůvodné obohacení (bez služeb) za období 29.02.2020 – 30.06.2020: 91.198 Kč (uhrazeno)
bezdůvodné obohacení (bez služeb) za období 01.04.2020 – 30.06.2020: 67.815 Kč (uhrazeno)
smluvní pokuta (nepředání prostoru) za období 29.02.2020 – 30.06.2020: 13.903 Kč
(uhrazeno)
dohoda o splátkách dluhu:
ne
schválený podnájem:
ne
jiný nebytový prostor v nájmu:
ne
zákaz provozování (koronavirus):
žádost o poskytnutí slevy (koronavirus):
splněny podmínky pro slevu:
žádost o prominutí nájemného (koronavirus):
splněny podmínky pro prominutí nájemného:

ano - od 13.03.2020 do 24.05.2020
ne
ne - neuzavřena nájemní smlouva
ne
ne - neuzavřena nájemní smlouva

výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)

- ze strany pronajímatele:
- ze strany nájemce:

ne
ne

Žádost nájemce doručená dne 02.09.2020 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce žádá zpětně o prominutí a vrácení smluvní pokuty zaplacené za neoprávněné užívání
nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno za období od 29.02.2020 do 30.06.2020 ve výši
13.903 Kč.
Jako důvod uvádí, že na nebytový prostor měl uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do
28.02.2020 a o prodloužení nájemní smlouvy si zažádal v prosinci 2019. Vzhledem k tomu, že
se projednání prodloužení nájemní smlouvy zdrželo mimo jiné i z důvodu koronavirové krize,
užíval nebytový prostor od 29.02.2020 do 30.06.2020 bez právního důvodu, přičemž byla
nájemci předepsána smluvní pokuta za každý započatý den neoprávněného užívání. Nájemce
čestně prohlašuje, že neoprávněné užívání nebytového prostoru nebylo jeho záměrem a usiloval
o řádnou nájemní smlouvu, kterou má sjednanou od 01.07.2020.
Přestože prostory užíval bez řádné nájemní smlouvy, domnívá se, že tato skutečnost nebyla
jeho vinou, že žádal o prodloužení včas. Smluvní pokutu ve výši 13.903 Kč žádá vrátit formou
připsání na platby nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 01.07.2020. Domnívá se, že by
orgány města mohly vzít v úvahu i to, že se nájemce dostal do problémů v souvislosti
s koronavirovou krizí, kdy provoz musel být s ohledem na nařízení vlády a mimořádná opatření
ministerstva zdravotnictví přerušen.
Žádost nájemce doručená dne 02.09.2020 (viz příloha č. 3 tohoto materiálu):
Nájemce žádá zpětně o prominutí a vrácení bezdůvodného obohacení zaplaceného za užívání
nebytového prostoru v období od 01.04.2020 do 30.06.2020 celkem ve výši 67.815 Kč.
Jako důvod uvádí, že na nebytový prostor měl uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do
28.02.2020 a o prodloužení nájemní smlouvy si zažádal v prosinci 2019. Nájemce čestně
prohlašuje, že neoprávněné užívání nebytového prostoru nebylo jeho záměrem a usiloval o
řádnou nájemní smlouvu, kterou má sjednanou od 01.07.2020.
Vzhledem k tomu, že se projednání prodloužení nájemní smlouvy zdrželo mimo jiné i z důvodu
koronavirové krize, užíval nebytový prostor od 29.02.2020 do 30.06.2020 bez právního
důvodu, smluvní nájemné přešlo na bezdůvodné obohacení ve výši poslední nájemní smlouvy
ze dne 29.03.2011, přičemž byla nájemci předepsána i smluvní pokuta.
Nájemce uvádí, že byl nucen přerušit provoz v období od 01.04.2020 do 30.06.2020, neboť se
na jeho podnikatelskou činnost nevztahovala výjimka ze „zákazu maloobchodního prodeje a
prodeje služeb v provozovnách“ uvedené v příslušných opatřeních orgánů veřejné moci.
Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor
v domech svěřených MČ Brno-střed, účinná od 21.03.2019, nijak neupravuje postup ve věci
vzdání se práva.
Dle § 85, písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění je
zastupitelstvu obce vyhrazeno vzdání se práva a prominutí dluhu vyššího než 20.000 Kč.
Poznámka BO:
1) Adresný záměr pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce: Hana
Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků,
lahůdek a občerstvení, nájemné: 685.300 Kč/rok, byl zveřejněn na úřední desce MČ BS ve
dnech od 13.12.2019 do 02.01.2020 (s termínem doručení žádostí do 30.12.2019).
Na záměr se nikdo nepřihlásil.
2) Materiál byl s ohledem na usnesení 23. Komise dislokační RMČ BS konané dne 26.11.2019
předložen po zveřejnění adresného záměru pronájmu na úřední desce MČ BS přímo

k projednání na 53. RMČ BS konanou dne 20.01.2020, která schválila uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 29.02.2020, nebytový prostor č. 102, Kobližná 13,
Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny
cukrářských výrobků, lahůdek a občerstvení, nájemné: 685.300 Kč/rok.
3) Nájemce v žádosti doručené dne 24.01.2020 navrhl zvýšení nájemného max. o 100 % na
částku 540.000 Kč.
4) Nový adresný záměr pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce:
Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků,
lahůdek a občerstvení, nájemné: 540.000 Kč/rok, byl zveřejněn na úřední desce MČ BS od
04.02.2020 do 21.02.2020 (s termínem doručení žádostí do 20.02.2020).
Na adresný záměr se přihlásili dva žadatelé.
5) Následně nájemce v žádosti doručené dne 24.02.2020 navrhl výši nájemného 670.000
Kč/rok.
6) 60. RMČ BS konaná dne 16.03.2020 schválila zveřejnění adresného záměru pronájmu
nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823,
účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků, lahůdek a občerstvení, nájemné:
670.000 Kč/rok, splatnost nájemného: hrazení měsíčního nájemného (tj. splatnost nájemného
tři měsíce předem nebo úhrada jistoty ve výši trojnásobku, popř. šestinásobku prvního
sjednaného měsíčního nájemného) bude stanoveno dle podmínek nájemní smlouvy, nájemní
smlouva: na dobu neurčitou, na úřední desce MČ BS.
7) Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce MČ BS ve dnech od 30.03.2020 do
16.04.2020 (s termínem doručení žádostí do 15.04.2020). Na záměr se nikdo nepřihlásil.
8) Nová nájemní smlouva byla podepsána ve stanoveném termínu s účinností od 01.07.2020.
Historie případu:
Žádost nájemce doručená dne 18.11.2019:
Nájemce žádá o prodloužení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v domě Kobližná 13, Brno. Nájemce uvádí,
že prostor užívá od roku 1992, nechal udělat novou fasádu domu, nátěry oken celého domu, nové rýny, svody,
parapety a hlavní rozvody plynu v celém domě a novou výlohu dle pokynů památkového odboru.
Nájemce uvádí, že obchod změnil na restauraci, ve dvorku přistavěl toalety, úklidovou místnost a zvětšil tím
výměru obchodu pro výpočet nájmu.
Nájemce zrekonstruoval obchod, v budoucnu se chce postarat o výměnu výlohy a vývěsního štítu, aby oba
obchodní prostory v tomto domě byly stejné a přispěly k lepšímu a modernímu vzhledu domu i ulice, proto žádá
o prodloužení nájemní smlouvy o 13 roků.
Nájemce uvádí, že má 5 zaměstnanců, stále rozšiřuje sortiment jak čínských, thajských, vietnamských a nově i
kambodžských jídel. Restaurace potřebuje neustálé investice jak do interiéru, tak do vybavení kuchyně. Nájemné
platí vždy čas a stížnosti na restauraci nikdy nebyly.
Nájemce navrhuje zvýšení nájemného o 50 %, vzhledem k tomu, že investuje do domu a nejen do nájemcem
pronajatého obchodního prostoru.
23. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 26.11.2019 s výsledkem:
Usnesení 23.4.2.:
- DK doporučuje RMČ BS schválit zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná
13, Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků,
lahůdek a občerstvení, nájemné: 685.300 Kč/rok, na úřední desce MČ BS
- DK doporučuje RMČ BS schválit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 29.02.2020,
nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu:
provozování prodejny cukrářských výrobků, lahůdek a občerstvení, nájemné: 685.300 Kč/rok, za podmínky
úhrady příp. závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostor/ů před podpisem
nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 17.02.2020, a to vše za podmínky, že se na adresný
záměr pronájmu předmětného nebytového prostoru nepřihlásí žádný jiný žadatel
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.

Bradáč Drdla Štefánek Komárek Pazdírek Dumbrovská Vrubel Kalousek Freimuth Brodzák Lukešová
pro
pro
omluven pro
pro
nepřítomna omluven pro
pro
pro
pro
49. RMČ BS projednala dne 09.12.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/49/15 Žádost o uzavření nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 102, Kobližná 13,
Brno
RMČ BS na 49. schůzi, konané dne 09.12.2019,
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce: Hana
Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků, lahůdek a občerstvení,
nájemné: 685.300 Kč/rok, na úřední desce MČ BS (viz příloha č. 4 tohoto materiálu) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: 09.01.2020
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková
pro
pro
pro

Usnesení

Komárek Kotěra
pro
pro

Landa Mandát Mencl Oulehlová Schwab Vaníček
pro
pro
pro
pro
pro
pro

53. RMČ BS projednala dne 20.01.2020 s výsledkem:
RMČ/2020/53/13 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 102,
Kobližná 13, Brno
RMČ BS na 53. schůzi, konané dne 20.01.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 29.02.2020, nebytový prostor č. 102, Kobližná 13,
Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků,
lahůdek a občerstvení, nájemné: 685.300 Kč/rok, za podmínky úhrady příp. závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním nebytového/nebytových prostor/ů před podpisem nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní
smlouvy do 17.02.2020 (viz příloha č. 4 tohoto materiálu),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit žadatele s usnesením.
Termín: 17.02.2020
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
omluven

Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra Landa
Mandát Mencl Oulehlová Schwab Vaníček
pro
pro
omluven pro
omluven pro
pro
pro
omluven pro

Žádost nájemce doručená dne 24.01.2020:
Nájemce uvádí, že RMČ BS dne 20.01.2020 rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 102,
Kobližná 13, Brno. Nájemce žádá o znovuprojednání uzavření nájemní smlouvy ke stanovení výše nájemného.
Nájemcem je od roku 1992, celých 27 let investoval jak do nebytového prostoru, tak do celého domu a tyto
investice neuplatňoval odečtem z nájemného.
Uvádí, že nájemné platí včas, nemá nedoplatky ani žádné stížnosti. Zvýšení nájemného o 150 % se nájemci zdá
neúměrné a likvidační. Má 5 zaměstnanců, nerezové vybavení kuchyně ještě neodepsané. S ohledem na tyto
skutečnosti navrhuje zvýšení nájemného maximálně o 100 % - 540.000 Kč ročně.
26. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 28.01.2020 s výsledkem:
Usnesení 26.7.2.:
- DK doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823 doručil dne
24.01.2020 na podatelnu MČ BS svoji žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno
(viz příloha č. 3 tohoto materiálu)
- DK revokuje usnesení 23.4.2. ze dne 26.11.2019 v části týkající se uzavření nájemní smlouvy [doporučení

schválit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 29.02.2020, nebytový prostor č. 102, Kobližná
13, Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků,
lahůdek a občerstvení, nájemné: 685.300 Kč/rok, za podmínky úhrady příp. závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním nebytového/nebytových prostor/ů před podpisem nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní
smlouvy do 17.02.2020, a to vše za podmínky, že se na adresný záměr pronájmu předmětného nebytového prostoru
nepřihlásí žádný jiný žadatel]
- DK doporučuje RMČ BS revokovat usnesení RMČ/2020/53/13 ze dne 20.01.2020 [schválení uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 29.02.2020, nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce: Hana
Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků, lahůdek a občerstvení,
nájemné: 685.300 Kč/rok, za podmínky úhrady příp. závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
nebytového/nebytových prostor/ů před podpisem nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do
17.02.2020 (viz příloha č. 4 tohoto materiálu)]
- DK doporučuje RMČ BS schválit zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná
13, Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků,
lahůdek a občerstvení, nájemné: 540.000 Kč/rok, na úřední desce MČ BS
- DK doporučuje RMČ BS schválit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 29.02.2020,
nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu:
provozování prodejny cukrářských výrobků, lahůdek a občerstvení, nájemné: 540.000 Kč/rok, za podmínky
úhrady příp. závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostor/ů před podpisem
nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 28.02.2020, a to vše za podmínky, že se na adresný
záměr pronájmu předmětného nebytového prostoru nepřihlásí žádný jiný žadatel
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč
Drdla Štefánek Komárek Pazdírek Dumbrovská Vrubel Kalousek Freimuth Brodzák Lukešová
omluven omluven
pro
pro
pro
pro
omluven
pro
pro
pro
pro

Usnesení

Bořecký
omluven

55. RMČ BS projednala dne 03.02.2020 s výsledkem:
RMČ/2020/55/60 Žádost o uzavření nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno
RMČ BS na 55. schůzi, konané dne 03.02.2020,
bere na vědomí
že nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823 doručil dne 24.01.2020 na podatelnu MČ BS svoji žádost týkající
se pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno (viz příloha č. 3 tohoto materiálu),
revokuje
usnesení RMČ/2020/53/13 ze dne 20.01.2020 [schválení uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností
od 29.02.2020, nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel
nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků, lahůdek a občerstvení, nájemné: 685.300 Kč/rok, za
podmínky úhrady příp. závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostor/ů před
podpisem nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 17.02.2020 (viz příloha č. 4 tohoto
materiálu)],
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce: Hana
Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků, lahůdek a občerstvení,
nájemné: 540.000 Kč/rok, na úřední desce MČ BS (viz příloha č. 5 tohoto materiálu) a
ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS a seznámit nájemce s
usnesením.
Termín: 28.02.2020
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
Mandát
omluven pro

Žádost nájemce doručená dne 24.02.2020:
Nájemce navrhuje navýšení nájemného na 670.000 Kč/rok.

Mencl
pro

Oulehlová Schwab
pro
omluven

Vaníček
pro

28. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 25.02.2020 s výsledkem:
Usnesení 28.3.3.:
- DK doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, doručil dne
24.02.2020 na podatelnu MČ BS svoji žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno
(viz příloha č. 4 tohoto materiálu)
- DK revokuje usnesení 26.7.2. ze dne 28.01.2020, a to pouze v části týkající se doporučení RMČ BS schválit
uzavření nájemní smlouvy [doporučuje RMČ BS schválit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností
od 29.02.2020, nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel
nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků, lahůdek a občerstvení, nájemné: 540.000 Kč/rok, za
podmínky úhrady příp. závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostor/ů před
podpisem nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 28.02.2020, a to vše za podmínky, že se
na adresný záměr pronájmu předmětného nebytového prostoru nepřihlásí žádný jiný žadatel]
- DK nedoporučuje RMČ BS schválit uzavření nájemní smlouvy, nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno,
se žádným ze žadatelů (záměr zveřejněný na úřední desce MČ BS ve dnech od 04.02.2020 do 21.02.2020)
- DK doporučuje RMČ BS schválit zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná
13, Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků,
lahůdek a občerstvení, nájemné: 670.000 Kč/rok, splatnost nájemného: hrazení měsíčního nájemného (tj. splatnost
nájemného tři měsíce předem nebo úhrada jistoty ve výši trojnásobku, popř. šestinásobku prvního sjednaného
měsíčního nájemného) bude stanoveno dle podmínek nájemní smlouvy, nájemní smlouva: na dobu neurčitou, na
úřední desce MČ BS
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč Drdla Štefánek Komárek Pazdírek Dumbrovská
Vrubel
Kalousek Freimuth Brodzák Lukešová
pro
pro
pro
pro
pro
omluvena nepřítomen
pro
pro
omluven
pro

Usnesení

Bořecký
pro

60. RMČ BS projednala dne 16.03.2020 s výsledkem:
RMČ/2020/60/33 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 102,
Kobližná 13, Brno
RMČ BS na 60. schůzi, konané dne 16.03.2020,
bere na vědomí
že nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, doručil dne 24.02.2020 na podatelnu MČ BS svoji žádost týkající
se pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno (viz příloha č. 4 tohoto materiálu),
neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy, nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno, se žádným ze žadatelů (záměr zveřejněný
na úřední desce MČ BS ve dnech od 04.02.2020 do 21.02.2020),
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce: Hana
Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků, lahůdek a občerstvení,
nájemné: 670.000 Kč/rok, splatnost nájemného: hrazení měsíčního nájemného (tj. splatnost nájemného tři měsíce
předem nebo úhrada jistoty ve výši trojnásobku, popř. šestinásobku prvního sjednaného měsíčního nájemného)
bude stanoveno dle podmínek nájemní smlouvy, nájemní smlouva: na dobu neurčitou, na úřední desce MČ BS
(viz příloha č. 5 tohoto materiálu) a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS a seznámit nájemce
a žadatele s usnesením.
Termín: 16.04.2020
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová Schwab
pro
omluven

Vaníček
pro

32. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 05.05.2020 s výsledkem:
Usnesení 32.3.1.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS schválit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od
01.07.2020, nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel
nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků, lahůdek a občerstvení, nájemné: 670.000 Kč/rok s tím, že
nájemce je povinen uhradit příp. závazky vůči MČ BS související s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů
před podpisem nájemní smlouvy a za podmínky podpisu nájemní smlouvy do 17.06.2020
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč Drdla Štefánek Komárek Pazdírek Dumbrovská Vrubel Kalousek Freimuth Brodzák Lukešová
pro
pro
pro
omluven omluven
pro
pro
pro
pro
pro
pro
33. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 19.05.2020 s výsledkem:
Usnesení 33.7.2.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS schválit stanovení výše bezdůvodného obohacení za neoprávněné
užívání nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno, uživatelka: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, a to s
účinností od 29.02.2020 ve výši 271.260 Kč/rok
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč Drdla Štefánek Komárek Pazdírek Dumbrovská Vrubel Kalousek Freimuth Brodzák Lukešová
omluven pro omluven
pro
omluven
pro
pro
pro
pro
pro
pro

Usnesení

Bořecký
omluven

Usnesení

68. RMČ BS projednala dne 25.05.2020 s výsledkem:
RMČ/2020/68/56 Pronájem nebytového prostoru (dle zveřejněného záměru) - nebytový prostor č. 102,
Kobližná 13, Brno
RMČ BS na 68. schůzi, konané dne 25.05.2020,
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2020, nebytový prostor č. 102, Kobližná 13,
Brno, nájemce: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, účel nájmu: provozování prodejny cukrářských výrobků,
lahůdek a občerstvení, nájemné: 670.000 Kč/rok s tím, že nájemce je povinen uhradit příp. závazky vůči MČ BS
související s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů před podpisem nájemní smlouvy a za podmínky
podpisu nájemní smlouvy do 17.06.2020 (viz příloha č. 5 tohoto materiálu),
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem nájemní smlouvy a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a podpis výše uvedeného dokumentu a seznámit budoucího
nájemce s usnesením.
Termín: 17.06.2020
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová Schwab
pro
pro

Vaníček
pro

70. RMČ BS projednala dne 08.06.2020 s výsledkem:
RMČ/2020/70/39 Stanovení bezdůvodného obohacení - nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno
RMČ BS na 70. schůzi, konané dne 08.06.2020,
schvaluje
stanovení výše bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání nebytového prostoru č. 102, Kobližná 13, Brno,
uživatelka: Hana Sigmundová, IČO: 114 74 823, a to s účinností od 29.02.2020 ve výši 271.260 Kč/rok,
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit uživatelku s usnesením a postupovat v souladu s usnesením.
Termín: 08.07.2020
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 Schwab
pro
pro

Vaníček
pro

Příloha materiálu č. 2

Příloha materiálu č. 3

