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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 - Lidická 47, 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:

Šeďová Veronika - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
že nájemce Mahmoud Ghedan, IČO: 873 51 994, doručil dne
01.10.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového
prostoru č. 102, Lidická 47, Brno (viz příloha č. 2 tohoto
materiálu),
neschvaluje
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši
36.935 Kč, za období 25.05.2020 - 31.07.2020, za nebytový
prostor č. 102, Lidická 47, Brno, nájemce: Mahmoud Ghedan,
IČO: 873 51 994 a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
⦁
21. Finanční
výsledkem:

výbor

ZMČ

BS

projednal

dne

26.11.2020

s

Stanovisko FV: usnesení č. FV.21.20.08, ze dne 26. 11. 2020
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Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke vzetí na vědomí
že nájemce Mahmoud Ghedan, IČO: 873 51 994, doručil dne
01.10.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového
prostoru č. 102, Lidická 47, Brno (viz příloha č. 2 tohoto
materiálu),
nedoporučuje ZMČ BS ke schválení
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši
36.935 Kč, za období 25.05.2020 - 31.07.2020, za nebytový
prostor č. 102, Lidická 47, Brno, nájemce: Mahmoud Ghedan,
IČO: 873 51 994.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Blaštíková

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Mises

Oplatek

Sedláková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 91. RMČ BS projednala dne 23.11.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/91/61 Žádost o vzdání se práva – Lidická 47,
Brno
RMČ BS na 91. schůzi, konané dne 23.11.2020,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí, že nájemce Mahmoud Ghedan, IČO: 873 51
994, doručil dne 01.10.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající
se nebytového prostoru č. 102, Lidická 47, Brno (viz příloha
č. 2 tohoto materiálu),
doporučuje
ZMČ BS neschválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného
nájemného ve výši
36.935 Kč, za období 25.05.2020
31.07.2020, za nebytový prostor č. 102, Lidická 47, Brno,
nájemce: Mahmoud Ghedan, IČO: 873 51 994 a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 09.12.2020
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
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

• 43. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 27.10.2020 s
výsledkem:
Usnesení 43.7.5.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS vzít na
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vědomí, že nájemce Mahmoud Ghedan, IČO: 873 51 994, doručil
dne 01.10.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se
nebytového prostoru č. 102, Lidická 47, Brno (viz příloha č. 2
tohoto materiálu)
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
neschválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného
ve výši 36.935 Kč, za období 25.05.2020 - 31.07.2020, za
nebytový prostor č. 102, Lidická 47, Brno, nájemce: Mahmoud
Ghedan, IČO: 873 51 994
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

omluven

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) ke dni 20.10.2020: 0
Kč.
Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) ke dni 25.11.2020:
2.135 Kč.
Poznámka BO:
1) SNMČ BS eviduje v systému SSB celkem 432 obsazených
nebytových prostorů (bez garáží), které jsou svěřeny MČ BS do
správy.
Odbor bytový ÚMČ BS obdržel celkem
- 209 žádostí o prominutí nájemného (bez služeb), a to
v souvislosti s usnesením ZMČ/2020/12/19 ze dne 06.05.2020
- 174 žádostí o poskytnutí slevy z nájemného (bez služeb), a
to v souvislosti s usnesením ZMČ/2020/14/04 ze dne 22.07.2020.
Sleva z nájemného ve výši 30 % za období od 01.04.2020 do
30.06.2020 byla poskytnuta celkem 137 žadatelům, kteří splnili
podmínky vyplývající z tohoto usnesení ZMČ BS.
2) Odbor bytový ÚMČ Brno-střed obdržel od nájemce dne
10.11.2020 vyjádření, že souhlasí s tím, aby částka, ke které
se vztahuje žádost o vzdání se práva na úhradu již zaplaceného
nájemného, byla použita na úhradu nájemného předepsaného
nájemci na budoucí období za předmětný nebytový prostor.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
adresa nebytového prostoru:
nájemní smlouva:
doba nájmu:
účel nájmu:

Mahmoud Ghedan
873 51 994
Lidická 47, nebytový prostor č. 102
účinnost od 01.04.2013
neurčitá
provozování rychlého občerstvení, prodejny
ovoce a zeleniny
celková výměra:
67,60 m2
současné nájemné:
199.128 Kč/rok (tj. 2.946 Kč/m2/rok – dle
celkové výměry)
předepsané nájemné (bez služeb) za období 04/2020 – 07/2020: 66.376 Kč
uhrazené nájemné (bez služeb) za období 04/2020 – 07/2020: 66.376 Kč
požadované 50% snížení nájemného (bez služeb) za období 04/2020 – 07/2020: 33.188 Kč
snížené nájemné:
smlouva o právu provést stavbu:
umořování:

ne
ano – s termínem provedení prací do 31.10.2013
ano – částka v celkové výši 102.439 Kč od
11/2014 do 05/2015
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
0 Kč (ke dni 20.10.2020)
dluh na příslušenství:
0 Kč (ke dni 20.10.2020)
dohoda o splátkách dluhu:
ne
schválený podnájem:
ne
zákaz provozování (koronavirus):
ano (od 13.03.2020 do 24.05.2020)
žádost o poskytnutí slevy (koronavirus):
ne
splněny podmínky pro poskytnutí slevy:
ano
žádost o prominutí nájemného (koronavirus): ano (doručena 08.06.2020)
splněny podmínky pro prominutí nájemného: ano
Žádost nájemce doručená dne 01.10.2020 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce ve své žádosti uvádí, že se v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s epidemií
COVID-19 ocitl v dočasné platební neschopnosti, neboť v průběhu epidemie negeneruje
dostatečný příjem. Z tohoto důvodu žádá o snížení nájemného za období 04/2020 – 07/2020.
Nájemce dále dodává, že nereagoval na dopis, o kterém se včas nedozvěděl.
Žadatel dne 21.10.2020 e-mailem doplnil svoji žádost o uvedení procentuální výše požadované
slevy, přičemž uvedl, že za předmětné období 04/2020 – 07/2020 požaduje slevu ve výši 50 %.
Na základě telefonické domluvy bude dodáno oficiální doplnění žádosti.
Poznámka BO:
1) V usnesení by bylo vhodné uvést, že částka, ke které se vztahuje prominutí pohledávky, popř.
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, bude použita na úhradu nájemného
předepsaného nájemci na budoucí období za předmětný nebytový prostor. Toto ovšem nájemce
ve své žádosti neuvedl.
2) Nouzový stav trval od 12.03.2020 do 17.05.2020. Za období nouzového stavu představuje
předepsané nájemné (bez služeb) částku 36.108,13 Kč.

Statutární město Brno

Mahmoud Ghedan

Děstská část Bmo-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Doručeno: 01.10.2020 12:45
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Odbor bytový Úřadu městské části Brno střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Brno, 1.října 2020

Žádost o snížení nájemného za užívání prostorů sloužící pro podnikání

Vážení,
Žádám Vás o snížení nájemného za období duben - červenec 2020 na nebytového
prostoru Lidická 47. Z důvodu dočasné platební neschopnosti, vzniklé v důsledku
mimořádných opatření v souvislosti s epidemii COVID-19. V průběhu této epidemii
negeneruji dostatečný příjem, který by zabezpečil naše životní potřeby.
Jsem si vědom toho, že je chyba na mé straně, jelikož jsem nereagoval na dopis, o
kterém jsem bohužel netušil. Dozvěděl jsem se o něm, zde když jsem se přišel zeptat
jak to vypadá s prvotní žádosti, kterou jsem podal. Tímto bych Vás chtěl poprosit o
znovu zvážení mé žádosti.

Děkuji za vyřízení žádosti a za Vaše pochopení mé situaci.

Mahmoud Ghedan

