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

Žádost o prominutí dluhu - nebytový prostor č. 103, Křenová 45, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise dislokační)
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Korespondence
Příloha č. 4 - Žádost
Příloha č. 5 - Fotodokumentace

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Skalická Martina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
že nájemce FOOD & FUN s.r.o., IČO: 036 54 834, doručil dne
04.11.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového
prostoru č. 103, Křenová 45, Brno (viz příloha č. 2 tohoto
materiálu),
schvaluje
prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019, ve výši 70 %
z celkové částky 62.397 Kč, tzn. 43.678 Kč, za nebytový
prostor č. 103, Křenová 45, Brno, nájemce: FOOD & FUN s.r.o.,
IČO: 036 54 834, a to vše za podmínky úhrady ostatních závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových
prostoru/ů do 3 měsíců od dne prominutí dluhu ZMČ BS a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
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.22.21.09, ze dne 28. 1. 2021
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke vzetí na vědomí
že nájemce FOOD & FUN s.r.o., IČO: 036 54 834, doručil dne
04.11.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového
prostoru č. 103, Křenová 45, Brno (viz příloha č. 2 tohoto
materiálu) a
doporučuje ZMČ BS ke schválení
prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019, ve výši 85 %
z celkové částky 62.397 Kč, tzn. 53.037,45 Kč, za nebytový
prostor č. 103, Křenová 45, Brno, nájemce: FOOD & FUN s.r.o.,
IČO: 036 54 834, a to vše za podmínky úhrady ostatních závazků
vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových
prostoru/ů do 3 měsíců od dne prominutí dluhu ZMČ BS.
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/2021/99/30 Žádost o prominutí dluhu – nebytový
prostor č. 103, Křenová 45, Brno
RMČ BS na 99. schůzi, konané dne 25.01.2021,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí, že nájemce FOOD & FUN s.r.o., IČO: 036
54 834, doručil dne 04.11.2020 na podatelnu MČ BS žádost
týkající se nebytového prostoru č. 103, Křenová 45, Brno (viz
příloha č. 2 tohoto materiálu),
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok
2019, ve výši 70 % z celkové částky 62.397 Kč, tzn. 43.677,90
Kč, za nebytový prostor č. 103, Křenová 45, Brno, nájemce:
FOOD & FUN s.r.o., IČO: 036 54 834, a to vše za podmínky
úhrady ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
nebytového/nebytových prostoru/ů do 3 měsíců od dne prominutí
dluhu ZMČ BS 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
omluven

Dumbrovská
omluvena

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

 47. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 12.01.2021 s
výsledkem:
Usnesení 47.6.4.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS vzít na
vědomí, že nájemce FOOD & FUN s.r.o., IČO: 036 54 834, doručil
dne 04.11.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se
nebytového prostoru č. 103, Křenová 45, Brno (viz příloha č. 2
tohoto materiálu)
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
schválit prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019, ve
výši 70 % z celkové částky 62.397 Kč, tzn. 43.678 Kč, za
nebytový prostor č. 103, Křenová 45, Brno, nájemce: FOOD & FUN
s.r.o., IČO: 036 54 834, a to vše za podmínky úhrady ostatních
závazků
vůči
MČ
BS
souvisejících
s užíváním
nebytového/nebytových prostoru/ů do 3 měsíců od dne prominutí
dluhu ZMČ BS
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 3 zdrželi se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

pro

zdržel se

pro

zdržel se

pro

zdržela se

pro

omluven

pro

pro

pro

Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) uvedený v Důvodové
zprávě z komise dislokační zůstává ke dni 25.01.2021 nezměněn.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
předmět podnikání:

FOOD & FUN s.r.o.
036 54 834
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona
Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a
lihovin
adresa nebytového prostoru:
Křenová 45, nebytový prostor č. 103
umístění:
I. nadzemní podlaží
prodej domu:
doposud neprojednán
památková rezervace:
ne
nájemní smlouva:
účinnost od 01.07.2015
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování hostinské činnosti –
provozování rychlého občerstvení
balkánského charakteru
celková výměra:
58 m2
podlahová plocha:
současné nájemné:
63.012 Kč/rok (tj. 1.086 Kč/m2/rok dle celkové
výměry)
snížené nájemné:
ne
smlouva o právu provést stavbu:
ne
umořování:
ne
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
62.397 Kč (ke dni 04.01.2021) – vyúčtování
služeb za rok 2019
dluh na příslušenství:
narůstá
dohoda o splátkách:
ne
žaloba o vyklizení:
ne
žaloba o zaplacení:
ne
schválený podnájem:
ne
jiný nebytový prostor v nájmu:
ne
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ne
- ze strany nájemce:
ne
Žádost nájemce doručená dne 04.11.2020 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce žádá o odpuštění vyúčtování vody nad rámec směrného čísla. Ve vyúčtování služeb
01/2019 – 12/2019 bylo na nebytový prostor č. 103, Václavská 7, Brno vyúčtováno 424 m3
studené vody a 445 m3 studené vody za únik vody.
Z porovnání rozúčtování spotřeby roku 2018 a 2019 vychází, že na nebytový prostor je za rok
2019 rozúčtováno o cca 190 m3 spotřeby vody více než v roce 2018. Rozúčtování a navýšení
spotřeby o více než 80 % oproti roku 2018 je s přihlédnutím na identický provoz bistra
neadekvátní.
V nebytovém prostoru nebylo možné únik vody z důvodu hlučnosti provozu bistra registrovat.
Cílem bistra je ekologicky odpovědné chování, prioritou je minimalizace spotřeby zdrojů a
produkovaného odpadu. Nastavené rozpočítávání spotřeby vody tuto skutečnost nereflektuje.

Zodpovědný přístup k minimalizaci spotřeby zdrojů je také v rozporu se zbylým osazenstvem
domu.
Přihlédnout ke skutečnému stavu spotřeby vody a vyhodnocení roční spotřeby lze také
s ohledem na podružný měřič, který byl na základě reklamace ročního vyúčtování po dohodě
se SNMČ BS nainstalován dne 30.09.2020
Vyjádření SNMČ BS doručené dne 27.11.2020:
„- nájemní prostor je užíván v souladu s nájemní smlouvou (hostinská činnost)
- nájemní prostor je užíván k provozování hostinské činnost - provozování rychlého
občerstvení (Veganské bistro)
- nájemní prostor není užíván jinou osobou
- nájemní prostor není užíván za jiným než sjednaným účelem
- nájemní smlouva je na dobu neurčitou
- nájemní prostor není neoprávněně užíván
- nepovolené stavební úpravy nejsou evidovány
- stížnosti na nevhodné chování nejsou evidovány a ani nebyly
V bytě paní xxx došlo prasknutí odpadu v koupelně a tím došlo k vytopení nebytového
prostoru č. 103. V současné době je tato závada provizorně odstraněna, ale bude nutná oprava
stropu v NP č. 103.
V pasportizaci domů nemám tento dům zaměřený.“
Korespondence SNMČ BS doručená dne 01.12.2020:
„Nájemce VS reklamoval i se odvolával proti zamítnutí reklamace, ale bohužel jeho reklamace
byly opětovně ze strany správce zamítnuty. Na nedoplatku a jeho úhradě nadále trváme.“
46. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 08.12.2020 s výsledkem:
Usnesení 46.7.2.:
- komise dislokační odkládá projednání z důvodu doplnění informací
Hlasování: 11 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
pro
pro
pro
pro
pro
pro

Vyjádření SNMČ BS doručené dne 08.12.2020 (viz příloha č. 3 tohoto materiálu):
SNMČ BS dokládá komunikaci s nájemcem s tím, že SNMČ BS opakovaně zamítá reklamace
nájemce.
Žádost nájemce doručená dne 29.12.2020 (viz příloha č. 4 tohoto materiálu):
Nájemce žádá o dohodu o splátkách na úhradu dlužné částky. Navrhuje úhradu 5.500
Kč/měsíčně až do úplného uhrazení dlužné částky.
Poznámka BO:
Nájemce telefonicky sdělil, že ve vztahu k dlužné částce odmítá podepsat uznání dluhu.
Vyjádření nájemce doručené dne 04.01.2021:
„V příloze zasílám samoodečet vodoměru (pozn. BO: foto viz příloha č. 5 tohoto materiálu)
ke dni 22.12.2020. Montáž vodoměru proběhla dne 30.9.2020. Z natočených 38 m3 za necelé
3 měsíce je zřejmé, že roční vyúčtovaná spotřeba 424 m3 za rok 2019 je opravdu neadekvátní
a silně nadsazená (stejně, jako předchozí roky). Rovněž vyúčtovaných 444 m3 studené vody za

únik vody je ze stejných důvodů neakceptovatelný - viz naše Žádost o odpuštění vyúčtované
spotřeby vody ze dne 27.10.2020.
Věřím, že na skutečnou spotřebu, vyplývající ze samoodečtu vodoměru, bude při posuzování
naší žádosti o odpuštění vyúčtované vody brán zřetel.
Tímto stále trváme na naší Žádosti o odpuštění vyúčtované vody ze dne 27.10.2020.
Děkujeme a věříme v kladné vyřízení naší Žádosti.“
„V případě zamítnutí naší žádosti o odpuštění vyúčtované spotřeby vody prosíme o schválení
splátkového kalendáře. Děkuji.“
Vyjádření SNMČ doručené dne 04.01.2021:
„Vodoměr mají nainstalovaný od října 2020, paní xxx tímto prokazuje, že spotřeba vyúčtovaná
za rok 2019 neodpovídá jejich běžné spotřebě.“
„Dovoluji si tímto zpochybnit příměr spotřeby vody za 4 kvartál roku 2020 vůči průměrné
spotřebě roku 2019. Jedná se o kavárenský/potravinářský provoz. Jak všichni víme, takové
provozy byly velice dotčeny vládními omezeními, proto nelze srovnávat uvedenou naměřenou
spotřebu se spotřebou roku 2019, kdy provoz fungoval celý rok bez omezení.“

Příloha materiálu č. 2
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IÍO: 03654834
Správa nemovitostí městské části Brno-střed
Oddélenl správy pohledávek
Mgr. Brigita Stadterová
právnická odboru

V Brní dne 27.10.2020
Véc: Odpyitěni vvúčtgvané vody nad rámec $mérného íisla, vyŮítBvánLsluieb 1/2019 - 12/2019
Křenová 45. Brno
Váiená pani magistro,

na základě feiené reklamace vyúítovánl sluteb 1/2019 - 12/2019, se na Vás obracim s ládostl
možného odpuštění vyúčtované vody nad rámec směrného Čísla.

Ve vyúčtováni sluieb 1/2019 - 12/2019 bylo na nebytový prostor Křenová 45 vyúčtováno 424 m'
studené vody a 445 ma studené vody zs únik vody.

Z porovnáni roiúčtováni spotřeby roku 2018 a 2019 vychizt, le na nebytový prostor je za rok 2019

rozůf (ováno o cca 190 m' spotřeby vody vlče. než v roce 2018. Rozúítovánl a navýšeni sgotfeby o
více než 80% oproti roku 2018 Je s přihlédnutim na identický provoz bistra neadekvátní
Druhou skutečnosti, je té v nebytovém prostoru vvskytujlcf se únik vody nebylo motné registrovat
l důvodu hluínostl provozu bistra a tudíž omezeným moínostem odhalit tento únik vody.
Dáte bych Vás chtěla požádat o přihlédnutí k faktu, že naSe bistro má již v základních kamenech firmy
zakódované a citem firmy nastavené ekologicky odpovědné chování. Prioritu máme nastavenou na
minimalizaci spotřeby zdrojů a produkovaného odpadu.

V současné době nastavené rozpočítáváni spotřeby vody tuto skutečnost zcela nereflektuje. Náš
zodpovědný pfistup k minimalizaci spotřeby zdrojů Je také zcela v rozporu se zbylým osazenstvem
domu. kdy denně pozorujeme měnfcl se složeni obyvatel domu spočfvajicf v dlouhodobých
„návStévách* příbuzenstva.

Přihtédnout ke skutečnému stavu spotřeby vody a vyhodnoceni roční spotřeby lze také s ohledem na
podružný méřlí. který byl na základě reklamace ročního vyuitovanl po dohodě s odborem Sprivy
nemovitosti instalován dne 30. 9. 2020.

Véřlm, íe s pflhlédnutfm k výíe uvedeným skutečnostem přijmete kladné stanovisko k moji žádosti.
Dekuji a jsem s pozdravem
VegBCafé
Křenová 45, 602 00 Brno i- *-.

ter'776670608 '- SoAOD^UNs^o.

s?si?ip%?
www. gflcafecz

Příloha materiálu č. 3
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Reklamace vyúčtování služeb - vodné
07-05-2020 08:33

Odesilatel: VEGBCAFE@email.cz
Příjemce: brozovafSsprava.stred.bmo.cz
Dobrý den panf Brožova,

na základě dnešnfho hovoru s Vaší kolegynf se na Vás obracfm za firmu FOOD&FUN s.r.o. s
reklamací vyúčtováni služeb našeho provozu na Křenové 45, který máme v podnájmu Města Brna.
Variabilní symbol: 3015002103.

Konkrétné se jedná o vodné. Za období od 1.1.201 9 do 31.12.2019 nám byl vyúčtován nedoplatek 63
158,34 Ke se kterým rozhodně nemůžeme souhlasit.
V prosinci loňského roku dům prohledávali technici z Města Brna, kteff zjistili únik vody. Dle jejich
vyjádření nám tento únik nebude Město Brno účtovat. Bohužel nám zde neponechali žádnou zprávu,
kterou bychom toto tvrzení mohli doložit.

Veškeré nedoplatky jsme vždy hradili véas a jsme bezproblémový nájemci, kteří s velkou měrou
pečují o svůj svěřený prostor a okolf domu - často i na vlastni náklady.

Žádám tfmto o prověřenf a opravu vyúétováni za vodné.
Děkuji předem za Vaši vstřícnost a věříme, že celá situace bude vyjasněna.
c nntriravem

Statutami aísto Brno
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Správa nemovitostí městské části Brno-střed, organizační složka
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Menínská 4,601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2020/0081568/BROA
Vyřizu.je: Brožova, 542 526 148
ID datové schránky: qykbwe?

FOOD & FUN s.r.o.
Vážená pani
Křenová 45
602 00 Brno

V Brně dne 28.5.2020
VŁc

Vvnzení reklamace wúetování služeb 01/2019 - 12/2019
Vážená paní

na základě Vámi zaslané reklamace Protokolu o vyúčtování služeb za období 2019/01 - 2019/12,

kterou jsme obdrželi dne 7.5.2020, Vám sděluji následující:

v nebytovém prostoru, který užíváte, došlo k úniku vody přes prasklý pojišťovací ventil u
elektrického ohnvače vody - bojleru, což se projevuje výrazným šuměnim, tento stav bohužel
nebyl z Vaší strany řešen. Ve 12/2019 byl zjištěn vyšší námér spotřeby studené vody za celý
dům, z tohoto důvodu instalatén provedli setrem v bytech a nebytových prostorách, zjišténou
závadu ve vaSem prostoru neprodleně odstranili
ohledné vyjádřeni technika z Města Brna, a to že vám nebude spotřeba uniku vody účtována,
nemohu bohužel nikterak přihlédnout, vzhledem k nepodtožitelnosti sdélení a skuteénosti, že
voda přes váš bojler protekla

Na základě výše uvedeného tímto sdělujeme, že Vaši reklamaci zamitáme a odeslané vyúčtování
služeb za rok 2019 zůstává nadále v platnosti.
S přátelským pozdravem
Andrea Brožová

vedoucí odděleni ekonomického

Správa nemovitosti
méstské části Bmo-střed

organizační složka

FOOD & RJN s.ro.
Sokolská 1273/10

66902 Znojmo

IČO: 03654834
Správa nemovitostí městské éásti Bmo-stfed,
organizafini složka
Andrea Brožová
vedoucí ekonomického oddělení

V Brně dne 29.5.2020

Věc: Odvolání k zamítnutí reklamace wůctováni služeb 1/2019 -12/2019 (var. symbol:
30150021031

Vážená paní Brožova,

pfedné žádám o vysvědeni ůdqů na uvedené faktuře. Jedná se mi o složku 203 (voda),
která je zde uvedena 2x. ProS tomu tak je? V objektu Křenová 45 máme v podnájmu pouze
jeden prostor.

Vzhledem k tomu, íe jednotlivá odbémá místa v dome nemají vlastní vodomér, ze
kterého by mohl být zjištěn relevantní' stav k 31.12.2019, jakým způsobem nám byla vypočtena
spotřeba?

Ve vyjádřeni k naši reklamaci uvádíte, že prasklý pojišťovací ventil se projevuje
šumčnfm. Zvuk začal být slyšet cca 2 mSsice pfed.tím, než přijeli technici z Města Brna.

Vzhledem ke skutečnosti, že máme vyúčtovanou roéní spotřebu vody cca 870 m3, tak se jednalo
o výrazný únik, který jste museli registrovat a měli řešit dft've, než ve 12/2019.

Chápeme, že přeteklou vodu přes náš bojler musíme uhradit, nikoliv vsak ve výši, která
je uvedeiia na faktuře. Technicky je zcela vylouieno, aby se za 2 mésíce úniku vody, v>'šplhala
spoti'eba na tak vysokou hodnotu.

Žádám tímto o podrobné rozpoiiitám náMadů za naSi jednotku. S vyúčtováním důrazně
nesouhlasíme a žádáme o další přezkoumání na základě podrobného rozpočítáni spotřeby
celého objektu.
S pozdravem

r^/>-- ••,•- •••JSokolská 1'>7Wl(»-fi69 02 znojmo
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t<
wvw/.vegBcaie.o*—

VegSCafé
Křenová 45
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Správa nemovitosti městské části Brno-střed, organizační složka
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měninská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2020/0]01522^ROA
Vyřizuje: Brožová, 542 526 148
ID datové schránky: qykbwe?

Veg8Café
Vážená pani
Kfenová45
602 00 Brno

V Brně dne 2.7.2020
Věc

Odvoláni' k zamítnutí reklamace vvúétování služeb 01/2019 - 12/20J9
Vážená pani

na základe Vámi zaslané reklamace Protokolu o vyúčtováni služeb za období 2019/01 - 2019/12,
celkový náklad spotřebované studené vody je rozdělen do průměrné spotřeby celého domu a
zbývající náklad byt rozpoíítán mezi Váš nebytový prostor a jednu bytovou jednotku, kde byl

kterou jsme obdrželi dne 8.6.2020, Vám sdéluji následující:

zaznamenána a opravována obdobná závada, proto máte ve vyúčtováni služeb uvedeny dva

náklady prosložku 203, tzn. studenou vodu

fakturace studené vody v domě na Křenové 45 probíhá pouze 3x do roka, zvýšená spotřeba

vody byla zaznamenána až v poslední faktuře zaslané v průbéhu ledna 2020
orientaéní výpoíet spotřeby studené vody: při plné puštěném vodovodním kohoutku odteče

za hodinu 1200 litrů vody, pokud budeme brát v potaz průtok vody bojlerem bez funkíního
pojistného ventilu je spotřeba vody cca poloviční (tato voda protéká stále), pak může být
mésiční spotřeba až 432 m3

Na základe výše uvedeného tímto sdělujeme, že Vaši reklamaci zamítáme a odeslané vyúfitování
služeb za rok 2019 zůstává nadále v platnosti.
S přátelským pozdravem
Andrea Brožová

vedoucí oddéteni ekonomického

Správa nemovitosti
městské ťásti Bmo-střed

organizační složka

Statutirni •*«to Brno
nistskí Úst Brno-strad
Do*tnlli».->tkt 2, 681 69 Brno
Doryí<no "! 7 87 2^20 11 2S
nCBS/Z92«/eiie334
11»>» l ef Uchy

FOOD & FUN s.r.O.

Sokolská 1273/10
669 02 Znojmo
bo01«t;7i7e«tid

IČO: 03654834

Správa nemovitosti městské části Brno-střed
organizační složka
Andrea Brožova
vedoucí ekonomického oddělení

V Brně dne 14.7.2020

Věc: Odvolání k zamítnutí reklamace vyúčtování služeb 1/2019 - 12/2019 (var symbol:
301500002103
Vážená paní Brožová,
na základě Vámi zaslaného sdělení ze dne 2.7.2020 k zamítnutí reklamace, musím

konstatovat, že trvám na doloženi podkladů rozúčtování plynoucí z úst. § 8 zákona č.
67/2013 Sb., tak jak jsem požadovala v dopise ze dne 29.5.2020. Požaduji doložení vyčísleni
nákladů za rozůčtováni úniku vody ze závady.
l nadále důrazně nesouhlasíme s vyúítováním, zejména pokud v domě byly identifikovány
dvě obdobné závady.
S pozdravem
FOOUAfUi, á.i.o.
Sokolská 1273/10. 669 02 Znojmo
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Správa nemovitosti městské části Brno-střed, organizační složka

Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2020/0123090/BROA
Vyřizuje: Brožová, 542 526 148
ID datové schránky: qykbwe?

VeggCafé
Vážená pani
a

Křenová 45
602 00 Brno

V Bmfi dne 10.8.2020
Věc

Odvolání k zamítnutí reklamace vyúčtováni služeb 01/2019 - 12/2019. doloženi podkladů
Vážená paní

na základě Vámi zaslaného požadavku doložení podkladů k rozúčtováni, pHlohou tohoto dopisu
zasílám 3 faktury od BVaK, a.s., kde je vyčíslena spotřeba studené vody v roce 2019. Z celkové
íástky nákladu studené vody byla odečtena eástka 70.781,70 Kč, která je vyčerpána nad rámec
průměrné spotřeby domu, tato je rozúčtována stejným dilem nájemcům, kterým protékal elektrický
ohřívaé vody.
Bohužel ani jeden z nájemců závadu nenahlásil, vysoká spotřeba byla zjištěna až na základě zaslané
faktury z BVaK, a.s., spotřeba studené vody je prokazatelně spotřebována, viz. faktury a vyjádřeni
instalatérů ohledně permanentního průtoku ohřívačem.

Nadále tímto trváme na zaslaném vyúčtování služeb za rok 2019, a to z výše uvedených důvodů.
S přátelským pozdravem
Andrea Brožová
vedoucí odděleni ekonomického

Správa nemovitosti
městské části Bmo-střed
organizační složka
Příloha:

Faktura 6. 2191025163 ze dne 15.3.2019
Faktura e.2191087453 ze dne 13.9.2019
Faktura č. 2201017021 ze dne 19.2.2020
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FOOD & FUN s.r.o.
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Správa nemovitostí městské části Brno-střed
organizační složka
Andrea Brožova

vedoucí ekonomického odděleni

V Brně dne 17.8.2020

Věc: Odvolání k zamítnuti reklamace vyúčtování sluieb 1/2019 -12/2019 (var, symboh
3015000021031
Vážená pani Brožová,

Chtěla bych Vám poděkovat za vysvětlení rozúétováni nákladů za únik vody, které
akceptujeme. Na základě Vašeho doložení podkladů vyúčtování ze dne 10.8.2020 je
doloženo rozúétováni úniku vody, nicméně nejsou doloženy podklady ta rozúčtování roční
spotřeby vody na nebytový prostor. Z porovnání rozúétování spotřeby roku 2018 a 2019
vychází, že na nebytový prostor je za rok 2019 rozúčtováno o cca 190 m3 spotřeby vody vlče,
než v roce 2018. Rozúčtováni a navýšeni spotřeby o více než 80% oproti roku 2018 je
s přihlédnutím na identický provoz bistra neadekvátní.

l nadále důrazně nesouhlasíme s vyúčtováním a Žádám o doložení podkladd rozúítovánt
plynoucí z úst § 8 zákona č. 67/2013 Sb.

Na základě faktu, že dané odvoláni řešíme vice než 3 měsíce, navrhuji osobní jednání, na
kterém tuto záležitost uzavřeme. Prosím o návrh terminu z Vaši strany, kterému se budu
snažit v maximální míře přizpůsobit. Kontakt na moji osobu níže v podpisu. Tuto formu
požadavku zasílám na základě faktu, že za poslední dva dny nebyl nikdo k zastiženi na Vašich
uvedených telefonních kontaktech.

FOOO&FUN s.r.o.
Děkuji a jsem s pozdravem

Sokolská 1273/-SO, 669 02 Znojmo

1C: 036548:14, D'^' CZ03654P''-«
tel.: 7www.ve

VegSCafé
Křenová 45. 602 00 Brno
tel. 776 670 608
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Správa nemovitosti městské řásti Brno-střcd, organizační složka

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Mčnín.ská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2020/0160022/BROA
Spisová značka: 5010/MCBS/2020/0070579/10
Vyřizuje: Andrea Brožová, 542 526 148
ID datové schránky: qykbwe7

VeggCafé
Vážená paní
Křenová 45
602 00 Brno

V Brně dne 15.10.2020
Věc

Odvolání k zamítnuti reklamace vyúétovánť služeb 01/2019 - 12/2019. doloženi podkladu
Vážená pani

na základe požadavku ve Vašem dopise jsme uskutečnili osobni jednání, při němž byl vysvětlen
způsob vyúčtování studené vody. Vzhledem ke zjištěni vysoké spotřeby studené vody, která
nekoresponduje se stanoveným směrným éíslem, byla dopoméena instalace podružného méřiíe.
Pakliže bude z Vaši strany požadavek na vyúeiováni spotřeby shidené vody dle podružného měřiče,
je nutné zajistit podpis Dohody o způsobu rozúčtování služeb (viz. příloha tohoto dopisu), a to
nejméně u 2/3 nájemců domu Křenová 45.
Ohledně žádosti o možné odpuštěni vyúčtované vody nad rámec smémého čísla, tuto žádost smémjte
na Mgr. Brigitu Štadlerovou, právnická Bytového odboru.
Vyúétováni služeb za rok 2019 zůstává nadále v platnosti.
S přátelským pozdravem
Andrea Brožová

vedouc! oddéleni ekonomického
Správa nemovitosti
městské části Bmo-střed
organizační složka

Příloha:

Dohoda o způsobu rozúctováni služeb

Příloha materiálu č. 4
Statutírni mésto Brno
'1estská east Brno^střtd
Oonlnlkin.ká 2,-soi-698r7n

29.1220IB~08-43
(2.t&n Doručeno.
ncBs/2e2e/ei9s846
I'sty ' Přflohy

FOOD & FUN s.r.o.
Sokolská 1273/10

hc01es77392807

669 02 Znojmo

IČO:03654834

Úřad městské části Brno-střed
Bytový odbor

V Brně dne 25.12.2020

Věc: Žádost o možnost úhrady dlužné částky formou splátkového kalendáře
Váženi.

na základě fakturace za vyúčtováni služeb 1/2019 -12/2019 (var. symbol: 3015002103) a podané
žádosti o odpuštěni vyúčtované vody nad rámec směrného čísla, se na Vás obracím s žádosti o
úhradě dlužné iástky prostřednictvim splátkového kalendáře.

Splátkový kalendář navrhuji koncipovat tak, že bychom pravidelnou měsíční částkou hradili 5500,-Ké
až do úplného uhrazeni dlužné částky.

Věřím, že přijmete kladné stanovisko k moji žádosti.
Děkuji a jsem s pozdravem

{
VegSCafé
Křenová 45, 602 00 Brno
tel. 776 670 608

Příloha materiálu č. 5
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