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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 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 10.02.2021

Žádost o prominutí dluhu - Křenová 45, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 - Žádost včetně příloh
Příloha č. 3 - Vyjádření dluhového poradce
Příloha č. 4 - Vyjádření žadatelky k předchozím dluhům
Příloha č. 5 - Vyjádření SNMČ BS k reklamaci
Příloha č. 6 - Protokol

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Šumberová Radka, DiS - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019 ve výši 70 %,
z celkové částky 36.733 Kč, tzn. 25.713,10 Kč, k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Křenová 45, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn]
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní
údaj odstraněn] ), za podmínky, že zbývající dluh na
vyúčtování služeb za rok 2019 ve výši 30 %, tzn. 11.019,90 Kč,
bude uhrazen do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019 schváleno a
za
podmínky
úhrady
zbývajících
závazků
vůči
MČ
BS
souvisejících s užíváním bytu/ů nejpozději ke dni úhrady
zbývajícího dluhu na vyúčtování služeb ve výši 11.019,90 Kč a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
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 22. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 28.01.2021 s
výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.22.21.06, ze dne 28. 1. 2021
Finanční výbor doporučuje ZMČ BS ke schválení
prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019 ve výši 85 %,
z celkové částky 36.733 Kč, tzn. 31.223,05 Kč, k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Křenová 45, Brno, žadatelka:
[osobní údaj odstraněn]
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní
údaj odstraněn] ), za podmínky, že zbývající dluh na
vyúčtování služeb za rok 2019 ve výši 15 %, tzn. 5.509,95 Kč,
bude uhrazen do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019 schváleno a
za
podmínky
úhrady
zbývajících
závazků
vůči
MČ
BS
souvisejících s užíváním bytu/ů nejpozději ke dni úhrady
zbývajícího dluhu na vyúčtování služeb ve výši 5.509,95 Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 4 se zdrželi
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Blaštíková

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Machů

Mises

Oplatek

Zdržela se

Zdržel se

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

Pro

 99. RMČ BS projednala dne 25.01.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/99/21 Žádost o prominutí dluhu - Křenová 45,
Brno
RMČ BS na 99. schůzi, konané dne 25.01.2021
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok
2019 ve výši 70 %, z celkové částky 36.733 Kč, tzn. 25.713,10
Kč, k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Křenová 45, Brno,
žadatelka: [osobní údaj odstraněn]
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn] ), za podmínky, že zbývající dluh na
vyúčtování služeb za rok 2019 ve výši 30 %, tzn. 11.019,90 Kč,
bude uhrazen do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019 schváleno a
za
podmínky
úhrady
zbývajících
závazků
vůči
MČ
BS
souvisejících s užíváním bytu/ů nejpozději ke dni úhrady
zbývajícího dluhu na vyúčtování služeb ve výši 11.019,90 Kč a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 10.02.2021
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

Oulehlová

Schwab

Vaníček

omluven

omluvena

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 46. Komise bytová RMČ BS projednala dne 14.01.2021 s
výsledkem:
Usnesení 46.3.3. [osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ), Křenová 45, Brno, byt č.
[osobní údaj
odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
prominutí pohledávky - dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019
ve výši 70 %, z celkové částky 36.733 Kč, tzn. 25.713,10 Kč,
k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Křenová 45, Brno,
žadatelka: [osobní údaj odstraněn]
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn] ), za podmínky, že zbývající dluh na
vyúčtování služeb za rok 2019 ve výši 30 %, tzn. 11.019,90 Kč,
bude uhrazen do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo
prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019 schváleno a
za
podmínky
úhrady
zbývajících
závazků
vůči
MČ
BS
souvisejících s užíváním bytu/ů nejpozději ke dni úhrady
zbývajícího dluhu na vyúčtování služeb ve výši 11.019,90 Kč
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Štefánek

Sedláková

Tichá Deliosová

Dumbrovská

Hofr

Fuchsová

Kylbergerová

Brodzáková

pro

pro

pro

pro

zdržela se

pro

pro

pro

pro

pro

Mandát

Jedelský

Oplatek

pro

pro

pro

Současný byt č. [osobní údaj odstraněn] , Křenová 45, Brno
Předpis nájemného a služeb za 11/2020: 5.039 Kč
64,10
Kč/m2/měsíc
Dluh na nájemném a službách ke dni 30.11.2020:
51.744 Kč
(ověřeno dne 10.12.2020)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 09-11/2020 ve výši
15.011 Kč,
VS 2019 ve výši 36.733 Kč)
Dluh na příslušenství ke dni 10.12.2020:
1.039 Kč
(nájemné a služby, popř. jejich část ve výši 201 Kč, VS ve
výši 838 Kč)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 10.12.2020:
52.783 Kč
Předpis nájemného a služeb za 12/2020:
Kč/m2/měsíc
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Dluh na nájemném a službách ke dni 31.12.2020:
56.783 Kč
(ověřeno dne 15.01.2021)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 09-12/2020 ve výši
20.050 Kč,
VS 2019 ve výši 36.733 Kč
Dluh na příslušenství ke dni 15.01.2021:
1.477 Kč
(nájemné a služby, popř. jejich část ve výši 340 Kč, VS ve
výši 1.137 Kč)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 15.01.2021:
58.260 Kč
Dluh na nájemném a službách ke dni 31.12.2020:
47.783 Kč
(ověřeno dne 25.01.2021)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 10-12/2020 ve výši
11.050 Kč,
VS 2019 ve výši 36.733 Kč)
Dluh na příslušenství ke dni 25.01.2021:
1.594 Kč
(nájemné a služby, popř. jejich část ve výši 374 Kč, VS ve
výši 1.220 Kč)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 25.01.2021:
49.377 Kč
Původní byt č. [osobní údaj odstraněn] , Vídeňská 14, Brno
Dluh na nájemném a službách ke dni 15.12.2020:
13.675 Kč
(ověřeno dne 15.12.2020)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 04-09/2001, VS 2000)
Dluh na příslušenství ke dni 15.12.2020:
0 Kč
Dluh na nákladech řízení ke dni 15.12.2020:
1.000 Kč
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 15.12.2020:
14.675 Kč
Dluh na nájemném a službách ke dni 15.01.2021:
13.675 Kč
(ověřeno dne 15.01.2021)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 04-09/2001, VS 2000)
Dluh na příslušenství ke dni 15.01.2021:
0 Kč
Dluh na nákladech řízení ke dni 15.01.2021:
1.000 Kč
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 15.01.2021:
14.675 Kč
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Dluh na nájemném a službách ke dni 25.01.2021:
13.675 Kč
(ověřeno dne 25.01.2021)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 04-09/2001, VS 2000)
Dluh na příslušenství ke dni 25.01.2021:
0 Kč
Dluh na nákladech řízení ke dni 25.01.2021:
1.000 Kč
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 25.01.2021:
14.675 Kč
Celkový dluh k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Křenová 45,
Brno ke dni 10.12.2020: 52.783 Kč
Celkový dluh k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Vídeňská 14,
Brno ke dni 15.12.2020: 14.675 Kč
Celkový dluh:
67.458 Kč
Celkový dluh k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Křenová 45,
Brno ke dni 15.01.2021: 58.260 Kč
Celkový dluh k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Vídeňská 14,
Brno ke dni 15.01.2021: 14.675 Kč
Celkový dluh:
72.935 Kč
Celkový dluh k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Křenová 45,
Brno ke dni 25.01.2021: 49.377 Kč
Celkový dluh k bytu č. [osobní údaj odstraněn] , Vídeňská 14,
Brno ke dni 25.01.2021: 14.675 Kč
Celkový
dluh:
64.052 Kč
Poznámka BO:
Žadatelka uhradila dne 20.01.2021 částku 9.000 Kč. Došlo tím k
ponížení dlužné částky na nájemném a zálohách na službách za
období 09/2020 a část 10/2020 na částku 11.050 Kč.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):

XXX XXX (XXX), Křenová 45, 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 (dále jen Směrnice), účinné od 21.03.2018, nijak
neupravuje postup ve věci prominutí pohledávky na jistině.
Informace o současném bytě č. X, Křenová 45, Brno:
Prodej domu:
Z7/19 – odsvěření domu k datu zahájení stavebních prací – ŽnoP
- ZMČ/2020/13/07 trvá na ZMČ/2017/22/29
Poslední nájemní smlouva:
na dobu neurčitou od 07.10.2005
Notářská doložka:
ne
Velikost bytu:
XXX
Osoby v bytě:
na služby: 3, evidenčně: 2
Výpověď nájmu:
ne
Žaloba o určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi nájmu bytu:
ne
Žaloba o vyklizení:
ne
Žaloba o zaplacení:
ne
Dohoda o splátkách dluhu:

ne

Předpis nájemného a služeb za 09/2020:

4.933 Kč

64,10 Kč/m2/měsíc

Předpis nájemného a služeb za 10/2020:

5.039 Kč

64,10 Kč/m2/měsíc

Dluh na nájemném a službách ke dni 30.11.2020:
51.744 Kč (ověřeno dne 10.12.2020)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 09-11/2020, VS 2019)
Dluh na příslušenství ke dni 10.12.2020:
1.039 Kč
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 10.12.2020:
52.783 Kč
Informace o původním bytě č. X, Vídeňská 14, Brno:
Prodej domu:
nedoporučen-nově zrekonstruovaný dům
Poslední nájemní smlouva:
od 01.08.1999 do 10.10.2001
Notářská doložka:
ne
Velikost bytu:
XXX
Osoby v bytě:
na služby: 1, evidenčně: 1
Výpověď nájmu:
ne
Žaloba o určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi nájmu bytu:
ne
Žaloba o vyklizení:
ne
Žaloba o zaplacení: dne 12.12.2011 byla k MS v Brně podána žaloba o zaplacení částky
13.675 Kč s přísl. Dne 14.05.2013 byl vydán rozsudek MS v Brně č.j. 249 C 251/2011-32 (PM
05.07.2013), který stanovil povinnost uhradit částku 13.675 Kč a náklady řízení ve výši 1.000
Kč, a zamítl nárok MČ BS na úhradu příslušenství. Následně bylo zahájeno exekuční řízení,
které je vedeno u Exekutorského úřadu Brno-venkov, pod sp. Zn. 137 Ex 21130/13, které není
dosud ukončeno. Jistina ve výši 13.675 Kč nebyla uhrazena, náklady řízení ve výši 1.000 Kč
nebyly uhrazeny.

Dohoda o splátkách dluhu:

ne

Dluh na nájemném a službách ke dni 15.12.2020: 13.675 Kč (ověřeno dne 15.12.2020)
(nájemné a služby, popř. jejich část za 04-09/2001, VS 2000)
Dluh na příslušenství ke dni 15.12.2020:
0 Kč
Dluh na nákladech řízení ke dni 15.12.2020:
1.000 Kč
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 15.12.2020:
14.675 Kč
Celkový dluh k bytu č. X, Křenová 45, Brno ke dni 10.12.2020:
Celkový dluh k bytu č. X, Vídeňská 14, Brno ke dni 15.12.2020:
Celkový dluh:
Vlastnictví bytového či rodinného domu, bytu:

52.783 Kč
14.675 Kč
67.458 Kč

není vlastníkem (ověřeno 21.09.2020)

Historie případu:
V minulosti byla paní XXX (dříve XXX) nájemcem bytu č. X, Vídeňská 14, Brno, a to na
základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s účinností ode dne 01.08.1999.
V souvislosti s užíváním bytu vznikl za období 04/2001-09/2001 a za vyúčtování služeb za rok
2000 dluh ve výši 13.675 Kč. Rozsudkem č.j. 249 C 251/2011-32 ze dne 14.05.2013 (PM
05.07.2013) uložil MS v Brně paní XXX povinnost uhradit částku ve výši 13.675 Kč a na
nákladech řízení částku 1.000 Kč a zamítl nárok MČ BS na úhradu příslušenství. Dluh je
vymáhán u Exekutorského úřadu Brno-venkov pod sp. zn. 137 Ex 21130/13 a dosud na něj
nebylo ničeho vymoženo. V roce 2001 ukončila paní XXX užívání bytu a předala jej. Žadatelka
je nájemcem bytu č. X, Křenová 45, Brno, a to od 01.06.2001 na dobu neurčitou, smlouvu
podepsala jako XXX XXX. Dne 08.07.2004 byla s žadatelkou podepsána nová nájemní
smlouva, a to z důvodu změny příjmení na XXX. Poslední nájemní smlouva byla uzavřena na
dobu neurčitou od 07.10.2005, kdy byla původní smlouva rozšířena o XXX žadatelky pana
XXX XXX. V souvislosti s užíváním bytu vznikl dluh za vyúčtování služeb za období 01/201912/2019 ve výši 38.183 Kč. Žadatelka dluh dne 29.05.2020 reklamovala na Správě nemovitostí
MČ BS. Reklamace byla zamítnuta. Vyrozumění o zamítnutí reklamace bylo žadatelce
doručeno dne 05.06.2020.
Dne 19.06.2020 byla na Odbor bytový ÚMČ BS doručena „Žádost o prominutí dluhu“ ve výši
38.183 Kč za vyúčtování služeb za rok 2019. Žadatelka uhradila v průběhu měsíce června 2020
a července 2020 částky za předepsané dlužné zálohy ve výši 2 x 725 Kč, čímž byl dluh za
vyúčtování služeb za rok 2019 ponížen a nově činí 36.733 Kč. Přípisem ze dne 17.07.2020 byla
žadatelka vyzvána k doplnění žádosti o uznání dluhu. Uznání dluhu týkající se částky 36.733
Kč bylo podepsáno dne 02.09.2020. Dne 15.09.2020 byla žadatelka opět vyzvána k doplnění,
a to o podpis pana XXX XXX. Dne 30.09.2020 žadatelka předložila XXX XXX, ze kterého
vyplývá, že pan XXX XXX XXX dne 08.10.2019. Dne 12.10.2020 byla doručena na Odbor
bytový ÚMČ BS žádost o „Zúžení nájemní smlouvy o pana XXX XXX a rozšíření nájemní
smlouvy o XXX a XXX žadatelky“.
43. Komise bytová, konaná dne 12.11.2020, usnesením č. 43.3.1. odložila projednání a
vyžádala si doplňující podklady k reklamaci vyúčtování služeb 2019.
Dne 19.11.2020 bylo na Odbor bytový doručeno vyjádření paní XXX k předchozím dluhům
vůči MČ BS vzniklým za dobu užívání bytu č. X, Vídeňská 14, Brno (viz příloha č. 4 tohoto
materiálu).
Dne 19.11.2020 byla na Odbor bytový doručena kopie reklamace vyúčtování služeb za období
01/2019-12/2019 zaslaná paní XXX Správě nemovitostí MČ BS dne 29.05.2020, dne

26.11.2020 bylo na Odbor bytový doručeno vyjádření Správy nemovitostí MČ BS k reklamaci
žadatelky (viz příloha č. 5 tohoto materiálu).
45. Komise bytová, konaná dne 10.12.2020, usnesením č. 45.3.1. odložila projednání.
Dne 16.12.2020 žadatelka doplnila informace o tom, kdy a jak bude splácet vzniklé dluhy za
původní byt č. X, na ulici Vídeňská 14, Brno a také za dluhy vzniklé za současný byt č. X,
Křenová 45, Brno (viz příloha č. 6 tohoto materiálu).
Žádost (doručena dne 19.06.2020):
Žadatelka žádá o prominutí dluhu za vyúčtování služeb za rok 2019 ve výši 38.183 Kč (viz
příloha č. 2 tohoto materiálu).
Vyjádření dluhového poradce SNMČ BS (ze dne 29.10.2020):
(viz příloha č. 3 tohoto materiálu)
Vyjádření žadatelky k předchozím dluhům (ze dne 19.11.2020):
(viz příloha č. 4 tohoto materiálu)
Vyjádření SNMČ BS k reklamaci (ze dne 26.11.2020):
(viz příloha č. 5 tohoto materiálu)
Protokol (ze dne 16.12.2020):
(viz příloha č. 6 tohoto materiálu)
43. Komise bytová RMČ BS projednala dne 12.11.2020 s výsledkem:
Usnesení 43.3.1. - XXX XXX (XXX), Křenová 45, Brno, byt č. X
- komise bytová odkládá projednání
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč
pro

Oulehlová
pro

Štefánek Sedláková
pro
nepřítomna

Tichá Deliosová
omluvena

Dumbrovská Hofr Fuchsová Kylbergerová Brodzáková Stria
pro
pro
pro
pro
pro
pro

45. Komise bytová RMČ BS projednala dne 10.12.2020 s výsledkem:
Usnesení 45.3.1. - XXX XXX (XXX), Křenová 45, Brno, byt č. X
- komise bytová odkládá projednání
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč
pro

Oulehlová
pro

Štefánek Sedláková
pro
omluvena

Tichá Deliosová
omluvena

Dumbrovská Hofr Fuchsová Kylbergerová Brodzáková
pro
pro
pro
pro
pro

