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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 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 14.04.2021

Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Poštovská 1, 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:

Skalická Martina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
neschvaluje
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř.
prominutí dluhu ve výši 349.332,50 Kč, za měsíce 09/2020 –
01/2021, za nebytový prostor č. 101, Poštovská 1, Brno,
nájemce: RP Company s.r.o., IČO: 269 56 811 a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 23. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 25.03.2021 s
výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.23.21.09, ze dne 25. 3. 2021
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS k neschválení
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř.
prominutí dluhu ve výši 349.332,50 Kč, za měsíce 09/2020 –
01/2021, za nebytový prostor č. 101, Poštovská 1, Brno,
nájemce: RP Company s.r.o., IČO: 269 56 811
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Hlasování: 4 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
Usnesení nebylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Machů

Mises

Oplatek

Pro

Nepřítomen

Nepřítomen

Pro

Zdržel se

Zdržela se

Zdržel se

Pro

Pro

Nepřítomen

 103. RMČ BS projednala dne 15.02.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/103/40 Žádost o snížení nájemného – nebytový
prostor č. 101, Poštovská 1, Brno
RMČ BS na 103. schůzi, konané dne 15.02.2021,
bere na vědomí
že nájemce RP Company s.r.o., IČO: 269 56 811, doručil dne
28.12.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového
prostoru č. 101, Poštovská 1, Brno (viz příloha č. 2 tohoto
materiálu),
neschvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru
č. 101, Poštovská 1, Brno, nájemce: RP Company s.r.o., IČO:
269 56 811, na úřední desce MČ BS, z důvodu dočasného snížení
nájemného, neboť po doručení žádosti vznikla nájemci možnost
čerpat podporu ze strany státu z dalších kompenzačních
programů, které byly vyhlášeny z důvodu vládních opatření
v souvislosti s onemocněním COVID-19,
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením,
doporučuje
ZMČ BS neschválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného
nájemného, popř. prominutí dluhu ve výši 349.332,50 Kč, za
měsíce 09/2020 – 01/2021, za nebytový prostor č. 101,
Poštovská 1, Brno, nájemce: RP Company s.r.o., IČO: 269 56 811
a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 14.04.2021
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
zdržela se

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
omluven

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

 48. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 26.01.2021 s
výsledkem:
Usnesení 48.3.7.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že
nájemce RP Company s.r.o., IČO: 269 56 811, doručil dne
28.12.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového
prostoru č. 101, Poštovská 1, Brno (viz příloha č. 2 tohoto
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materiálu)
- komise dislokační doporučuje RMČ BS neschválit zveřejnění
adresného
záměru
pronájmu
nebytového
prostoru
č. 101,
Poštovská 1, Brno, nájemce: RP Company s.r.o., IČO: 269
56 811, na úřední desce MČ BS, z důvodu dočasného snížení
nájemného, neboť po doručení žádosti vznikla nájemci možnost
čerpat podporu ze strany státu z dalších kompenzačních
programů, které byly vyhlášeny z důvodu vládních opatření
v souvislosti s onemocněním COVID-19
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
neschválit
vzdání
se
práva
na
úhradu
již
zaplaceného
nájemného, popř. prominutí dluhu ve výši 349.332,50 Kč, za
měsíce 09/2020 – 01/2021, za nebytový prostor č. 101,
Poštovská 1, Brno, nájemce: RP Company s.r.o., IČO: 269 56 811
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

pro

omluven

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

Uhrazené nájemné (bez služeb) za období 09/2020 – 01/2021 ke
dni 15.03.2021: 139.773 Kč
Uhrazené nájemné (bez služeb) za období 09/2020 – 01/2021 ke
dni 30.03.2021: 352.850 Kč
Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) ke dni 13.01.2021:
354.882 Kč
Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) ke dni 29.03.2021:
219.837,20 Kč
Poznámka BO:
1) Nájemci bylo na základě jeho žádosti potvrzeno ze strany
MČ BS Čestné prohlášení pronajímatele, a to v souvislosti s
dotačním programem COVID - Nájemné Výzva 3.
2) Nájemce doručil dne 24.03.2021 souhlas s použitím příp.
přeplatku na nájemném k pokrytí nájemného na budoucí období.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
předmět podnikání:

RP Company s.r.o.
269 56 811
Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a
lihovin
adresa nebytového prostoru:
Poštovská 1, nebytový prostor č. 101
umístění:
I. nadzemní podlaží
prodej domu:
doposud neprojednán
památková rezervace:
ano
nájemní smlouva:
účinnost od 15.01.2010
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování cukrárny, pekárny, kavárny a
koktejl baru s výrobou a prodejem zákusků
a cukrářských výrobků, zmrzliny, studená
kuchyně a provoz prodejního okénka
s občerstvením
původní celková výměra:
357,68 m2
podlahová plocha:
současné nájemné:
1.676.797 Kč/rok (tj. 4.688 Kč/m2/rok – dle
podlahové plochy)
předepsané nájemné (bez služeb) za období 09/2020 – 01/2021:
698.665 Kč
uhrazené nájemné (bez služeb) za období 09/2020 – 01/2021:
139.773 Kč
požadované 50% snížení nájemného (bez služeb) za období 09/2020 – 01/2021: 349.332,50 Kč
snížené nájemné:
ano 04/2018 až 11/2018
smlouva o právu provést stavbu:
ano – do 31.03.2018
umořování:
640.086 Kč od 4/2018 do 11/2018
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
354.882 Kč (ke dni 13.01.2021)
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
zákaz provozování (koronavirus):
zákaz provozování (koronavirus):

od 14.03.2020 do 20.05.2020
od 22.10.2020 do 02.12.2020
od 18.12.2020 dosud
žádost o poskytnutí slevy (COVID 1):
ano
splněny podmínky pro poskytnutí slevy (COVID 1):
ano
žádost o prominutí nájemného (ZMČ BS 06.05.2020):
ano

splněny podmínky pro prominutí nájemného:
žádost o čestné prohlášení (COVID 2):
poskytnuto čestné prohlášení (COVID 2):

ano
ano
ano

Žádost nájemce doručená dne 28.12.2020 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce žádá v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID – 19 o 50 % snížení nájemného
(bez služeb a to od 01.09.2020 do úplného rozvolnění vládních nařízení o omezení služeb.
Uvádí, že od roku 2010 je řádným nájemníkem, nebytový prostor 2x zrekonstruoval včetně
výměny výkladců a provozuje v něm vyhledávaný Cafe – Bar. Má dobré vztahy s nájemníky a
svědomitě se o prostor stará. V nájemním vztahu by i do budoucnosti rád pokračoval.
Vzhledem k vládním opatřením o omezení či úplném uzavření služeb (převážně gastro) byl
dohromady 6 měsíců omezen otevírací dobou či úplně uzavřen. Nájemce upozorňuje, že
provozuje bar, tedy 80 % tržeb generuje v noci.
Dále uvádí, že podnikatelům v gastro v této době žádný bankovní ústav nehodlá poskytovat
úvěry a úspory nájemce jsou po jarní vlně epidemie již vyčerpány. Obrací se proto s prosbou o
snížení nájemného , které umožní udržet jeho podnikání, zaměstnanost a v neposlední řadě i
nájemní vztah, ze kterého pronajímateli v budoucnosti bude nadále plynout zisk.
Poznámka BO:
V případě vyhovění žádosti nájemce by bylo vhodné do usnesení uvést, že částka, ke které se
vztahuje prominutí dluhu, 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.
Informační přehled
COVID - nárok podnikatelů na podporu ze strany státu
COVID – Nájemné (Výzva 2)
Podpora ve výši 50 % rozhodného nájemného za rozhodné období červenec, srpen a září 2020.
(pro žadatele, kterým bylo zakázáno, popř. výrazně omezeno provozování)
COVID – Nájemné (Výzva 3)
Podpora ve výši 50 % rozhodného nájemného za rozhodné období říjen, listopad a prosinec
2020. (pro žadatele, kterým bylo zakázáno, popř. výrazně omezeno provozování, vztahuje se i
na ty žadatele, kterým klesly tržby alespoň o 66 %)
COVID-Gastro-Uzavřené provozovny
Výše podpory 400 Kč za každého zaměstnance (a/nebo spolupracující osoby OSVČ a/nebo
jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele) a den, po který byla činnost na základě
vládních opatření omezena.
(vztahuje se na žadatele, kterým poklesly tržby za rozhodné období alespoň o 30 %)
Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a DPČ, DPP
Kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně pro podnikatele s činností podnikání v přímo
omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky.
Další kompenzační programy:
Program Antivirus (kompenzace mezd zaměstnancům)

COVID - cestovní agentury
COVID – Nájemné
COVID - cestovní kanceláře
Jednorázová podpora 25 000 Kč pro OSVČ
Opatření na podporu nájemců nebytových prostor ze strany MČ Brno-střed
Usnesení RMČ/2020/87/44 ze dne 19.10.2020
Schválení změny termínu splatnosti nájemného splatného v měsících říjen 2020 až prosinec
2020 do 30.04.2021 u nájmu nebytových prostor (s výjimkou parkovacích či garážových
stání), přičemž změna termínu splatnosti se týká pouze nájemného, nikoliv záloh na služby.
Usnesení ZMČ/2020/12/19 ze dne 06.05.2020
Prominutí nájemného nad rámec nároku na kompenzaci nájemného ze strany státu nájemcům,
kteří ke dni 13.03.2020 vykonávali v provozovnách umístěných v těchto prostorech
podnikatelskou činnost a kteří v důsledku vládních opatření přerušili či výrazně omezili provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej nebo prodej služeb.
SNMČ BS evidovala 428 obsazených nebytových prostorů (bez garáží).
Odbor bytový ÚMČ BS obdržel 209 žádostí o prominutí nájemného, vyhověno bylo 160
žadatelům.
Usnesení ZMČ/2020/14/04 ze dne 22.07.2020
Poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 nájemcům
nebytových prostor v souvislosti s možností získání podpory z programu Ministerstva
průmyslu a obchodu „COVID – Nájemné“.
SNMČ BS evidovala 432 obsazených nebytových prostorů (bez garáží).
Odbor bytový ÚMČ BS obdržel 174 žádostí o poskytnutí slevy z nájemného, vyhověno bylo
137 žadatelům.
Podrobný informační přehled „COVID - nárok podnikatelů v nebytových prostorech na
podporu ze strany státu“ je umístěn na https://termice.brno-stred.cz/komise/ - 48. DK.

Příloha materiálu č. 2

Uiy\u}-D\o^a^ [a •u.^
ÚMČ Brno-střed

SKY ICE BAR
RP Company s.r.o.

Dominikánská 2, 60169 Brno

Poitovsk66/l. 60200 Brno

(pronajímatel)

1C:26956811

BAR

(nájemce)
Véc: žádost o sníženi nájemného

Váženi,

V souvislosti s celosvětovou pandemii COVID -19 Vás naléhavé žádáme o 50% sníženi nájemného (bez služeb) a to
od l.záři 2020 do úplného rozvotnéni vládních nařízeni o omezeni služeb.

od roku 2010 jsme radnym nájemníkem v budově Poštovská 66/1,602 00 Brno, prostor jsme is dobu nájmu
dvakrát zrekonstruovali včetně vymény výkladců a provoíujeme v něm vyhledávaný Café - Bar, máme dobré
vztahy s ostatními nájemníky a svědomité se o pronajaté prostory staráme. V nájemním vztahu a naSem
podnikáni v pronajatých prostorech bychom velice rádi pokračovali i v budoucnosti.

vzhledem k vládním opatřením o omezeni či úplném uzavřeni sluieb (převážné gastro) jsme v tomto roce
2020 byli dohromady již 6 městců omezeni otevírací dobou či úplně uzavřeni. Zdůrazňujenne, Se jsme provoz
typu Bar, tedy převážnou část našich tržeb (ai 80 %) generujeme ve večerních a nočních hodinách (22" O2'°j. Je tedy patrné, ie i omezeni otevírací doby se v našem případě takřka rovná úplnému uzavfenl co se
tržeb a přijmu týče,

jelikož podnikatelům gastro v nynéjši velice nejisté a téíké době žádný bankovní ústav nehodlá poskytnout
jakoukoliv formu úvěru a naSe veškeré úspory jsou po jarní vine epidemie vyčerpány, obracíme se na Vás
jako pronajímatele s prosbou o sníženi nájemného, které nám umožni udržet na5e podnikáni, iaměstnanost
a v neposlední řadě nájemní vztah ze kterého Vám jako pronajimateli bude v budoucnosti nadále plynout
zisk.

Věříme v kladné vyřizeni naíi žádosti a téšfnne na dalii budouci spolupráci v lepSich časech.

V brně dne 28.12. 2020

Jednatelé spoleínosti:

v.
Ale$ Němec

RP COMPANY s.r.o.
PoSSovskj 66/1. 602 00 Brno

IČO269 56 811

DIČ: CZ26956811

Roman Daněk

