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zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
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(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 – Solniční 3, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise dislokační)1
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
neschvaluje
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř.
prominutí dluhu ve výši 28.098 Kč, za měsíce 03/2020 –
06/2020, za nebytový prostor č. 102, Solniční 3, Brno,
nájemce: Najat, s.r.o., IČO: 282 92 359 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.23.21.06, 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 28.098 Kč, za měsíce 03/2020 –
06/2020, za nebytový prostor č. 102, Solniční 3, Brno,
nájemce: Najat, s.r.o., IČO: 282 92 359
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Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Usnesení nebylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Machů

Mises

Oplatek

Pro

Nepřítomen

Nepřítomen

Pro

Zdržel se

Pro

Zdržel se

Pro

Pro

Nepřítomen

 102. RMČ BS projednala dne 08.02.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/102/29 Žádost o snížení nájemného – nebytový
prostor č. 102, Solniční 3, Brno
RMČ BS na 102. schůzi, konané dne 08.02.2021,
bere na vědomí
že nájemce Najat, s.r.o., IČO: 282 92 359, doručil dne
30.12.2020 a dne 03.02.2021 na podatelnu MČ BS žádosti
týkající se nebytového prostoru č. 102, Solniční 3, Brno (viz
příloha č. 2 a č. 3 tohoto materiálu),
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č.
102, Solniční 3, Brno, nájemce: Najat, s.r.o., IČO: 282 92
359, na úřední desce MČ BS, z důvodu snížení nájemného na dobu
určitou od 01.06.2021 do 31.08.2022 na výši nájemného: 86.654
Kč/rok, a to z důvodu rekonstrukce ulice Solniční, Brno (viz
příloha č. 4 tohoto materiálu),
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a zveřejnění záměru
na úřední desce MČ BS,
doporučuje
ZMČ BS neschválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného
nájemného, popř. prominutí dluhu ve výši 28.098 Kč, za měsíce
03/2020 – 06/2020, za nebytový prostor č. 102, Solniční 3,
Brno, nájemce: Najat, s.r.o., IČO: 282 92 359 a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 14.04.2021
Hlasování: 10 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
omluven

 48. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 26.01.2021 s
výsledkem:
Usnesení 48.3.3.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že
nájemce Najat, s.r.o., IČO: 282 92 359, doručil dne 30.12.2020
na podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového prostoru č.
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102, Solniční 3, Brno (viz příloha č. 2 tohoto materiálu)
- komise dislokační doporučuje RMČ BS schválit zveřejnění
adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 102, Solniční
3, Brno, nájemce: Najat, s.r.o., IČO: 282 92 359, na úřední
desce MČ BS, z důvodu snížení nájemného na dobu určitou od
01.06.2021 do 31.08.2022 na výši nájemného: 86.654 Kč/rok, a
to z důvodu rekonstrukce ulice Solniční, Brno
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
neschválit
vzdání
se
práva
na
úhradu
již
zaplaceného
nájemného, popř. prominutí dluhu ve výši 28.098 Kč, za měsíce
03/2020 – 06/2020, za nebytový prostor č. 101, Solniční 3,
Brno, nájemce: Najat, s.r.o., IČO: 282 92 359
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

Komise dislokační při svém rozhodování o období, na které je
doporučeno snížení nájemného, zohlednila průběh prací a míru
intenzity omezení a negativního vlivu na užívání a provozování
v nebytovém prostoru v období od 15.10.2019 do 31.12.2020.
Uhrazené nájemné (bez služeb) za období 03/2020 – 06/2020
zůstává ke dni 30.03.2021 nezměněno.
Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) ke dni 15.01.2021:
10.822
Kč
Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) ke dni 29.03.2021: 0
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) Žadatel souběžně požádal o snížení nájemného za období 0306/2020 a zároveň za období rekonstrukce ulice Solniční. RMČ
BS jeho žádosti vyhověla tím způsobem, že schválila zveřejnění
adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 102, Solniční
3, Brno, nájemce: Najat, s.r.o., IČO: 282 92 359, na úřední
desce MČ BS, z důvodu snížení nájemného na dobu určitou od
01.06.2021 do 31.08.2022 na výši nájemného: 86.654 Kč/rok, a
to z důvodu rekonstrukce ulice Solniční, Brno v období od
15.10.2019 do 31.12.2020.
Komise dislokační RMČ BS usnesením č. 52.4.5. ze dne
23.03.2021 doporučila RMČ BS
schválit uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s účinností od 01.06.2021, nebytový prostor
č. 102, Solniční 3, Brno, nájemce: Najat, s.r.o., IČO: 282 92
359, z důvodu snížení nájemného na dobu určitou od 01.06.2021
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do 31.08.2022 na výši nájemného: 86.654 Kč/rok, a to z důvodu
rekonstrukce ulice Solniční, Brno.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
předmět podnikání:

Najat, s.r.o.
282 92 359
Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
adresa nebytového prostoru:
Solniční 3, nebytový prostor č. 102
umístění:
I. nadzemní podlaží
prodej domu:
doposud neprojednán
památková rezervace:
ano
nájemní smlouva:
účinnost od 01.05.2013
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování potravin, kanceláře
původní celková výměra:
111,90 m2
podlahová plocha:
126,3 m2
současné nájemné:
123.792 Kč/rok (tj. 1.106 Kč/m2/rok – dle
původní celkové výměry)
předepsané nájemné (bez služeb) za období 03/2020 – 06/2020:
40.140 Kč
uhrazené nájemné (bez služeb) za období 03/2020 – 06/2020:
40.140 Kč
požadované 50% snížení nájemného (bez služeb) za období 03/2020 – 06/2020: 20.070 Kč
požadované 70% snížení nájemného (bez služeb) za období 03/2020 – 06/2020: 28.098 Kč
snížené nájemné:
ano – 06 až 08/2013
smlouva o právu provést stavbu:
ano – do 31.08.2013
umořování:
ne
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
10.822 Kč (ke dni 15.01.2021)
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): od 13.03.2020 do 25.05.2020
zákaz provozování (koronavirus): od 22.10.2020 do 02.12.2020
od 27.12.2020 dosud
žádost o poskytnutí slevy (COVID 1):
ano
splněny podmínky pro poskytnutí slevy (COVID 1):
ne
žádost o prominutí nájemného (ZMČ BS 06.05.2020):
ano
splněny podmínky pro prominutí nájemného:
ne

žádost o čestné prohlášení (COVID 2):
poskytnuto čestné prohlášení (COVID 2):

ano
ano

Žádost nájemce doručená dne 30.12.2020 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce žádá o slevu na nájemném za měsíce 3-6/2020, kdy musel neplánovaně uzavřít a poté
výrazně omezit provoz prodejny s orientálními a specializovanými potravinami. Prodejna
nebyla zařazena mezi provozovny, které čerpaly státní dotace, kompenzace a pomoc města,
neboť byla posuzována jako prodejna „potravin“. Nebylo zohledněno, že jde o orientální
speciality, nikoli potraviny běžné – nezbytné potřeby. Sortiment je dovážen ze zahraničí a v
této době bylo omezeno cestování, zásobování a především zájem klientů.
S tím také souvisí druhá žádost žadatele o zohlednění a snížení nájemného v maximální výši
pro rok 2020 a nadále, a to z důvodu rekonstrukce ulice Solniční na období od počátku do doby
ukončení této stavby. Nejen COVID – 19, ale i tato situace velmi znevýhodnila a
zkomplikovala situaci nájemce.
Vyjádření SNMČ BS doručené dne 14.04.2020 (k žádosti NP č. 102, Solniční 3a, Brno):
„Ulice Solniční je celá v rekonstrukci kanalizace a vody, je rozkopaná na straně blíže lichých
čísel ulice a je ztížen přístup do NP restaurace, prašnost, hluk a občasné přerušení dodávek
vody. Prostor se nedá z důvodu rekonstrukce řádně užívat.“
Vyjádření Odboru dopravy a majetku doručené dne 04.06.2020 (k žádosti NP č. 102,
Solniční 3a, Brno):
Odbor dopravy a majetku uvádí, že zahájení stavebních prací na ulici Solniční v úseku od
křižovatky s ulicí Rašínova – ulice Česká v Brně bylo povoleno dne 15.10.2019, a to do
30.09.2020. Dle doloženého harmonogramu stavebních prací budou stavební práce nadále
pokračovat dle předpokladu zhotovitele do září 2021 za účelem realizace plynovodu a
vodovodu a následně budou pokračovat úpravy povrchů.
Vyjádření Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS doručené dne 24.06.2020 a dne
26.06.2020 (k žádosti NP č. 102, Solniční 3a, Brno):
„- OHL provádí výstavbu kanalizace a vodovodu včetně komunikace na ul. Solniční, Česká a
ul. Opletalova.
současně na staveništi OHL provádí práce jako samostatný obchodní případ firmy
Teplárny Brno a.s., GridServices (plynárna) a CETIM. Pracovní činnost v úseku Mor. nám. Česká : - do 30.9.2020 firma OHL - napojení DP, kompletace šachet, montáž nového
vodovodního řadu vč. DP
od 1.10. do 28.2.2021 - Teplárny Brno - výměna parovodu za horkovod. Výkopy v trase
původního řadu.
od 1.4. do 30.6.2021 - GridServices - výměna plynovodu vč DP. Výkopy v trase
původního plynovodu.
od 1.7. do 30.9.2021 - OHL výstavba nové komunikace a chodníků. Výkopy zabírající
celou šíři ulice. Dále upozorňuji na skutečnost, že v současné době probíhají jednání na IO
MMB o případné nutnosti vstupu dalších subjektů na staveniště, které bylo předáno OHL
ŽS,a.s. Jedná se pokládku kabelů ( EON, CETIM, Dial Telecom atp.).Tato akce by zcela
změnila projednaný časový plán a dobu výstavby.“

„V současné době výkop před provozovnou není, ale dle plánu zde má být v průběhu 07/2020
zrealizován. Co se týká omezení provozu přímo v nebytovém prostoru, to nám není známo. My
jako silniční správní úřad řešíme prostor před provozovnou a tam je jasné omezení v tom, že
zde nemůže být, mimo samotného omezujícího přístupu do provozovny, zřízena restaurační
zahrádka.“
Vyjádření Odboru dopravy MČ BS doručené dne 01.09.2020:
„Na ul. Česká, ul. Solniční., ul. Opletalova je vydáno povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace a uzavírka do 30.09.2020 v rámci realizace stavby "Rekonstrukce SCZT pára x
HV - oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova" - stavební práce bude společnost
Teplárny Brno, a.s. realizovat v návaznosti od 01.10.2020 do konce roku 2021. V současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Žádost o vydání povolení k ZUK a uzavírce
v termínu od 01.10.2020 podá žadatel v zastoupení společností ZNAKOM, s.r.o., Zengrova
2694/4, Židenice, 6515 00 Brno v průběhu měsíce září.“
Vyjádření Odboru dopravy MČ BS doručené dne 04.12.2020:
„Bylo vydáno rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace č.j. CBS/2020/00154703/POLL
ze dne 09.10.2020 a rozhodnutí o uzavírce č.j. MCBS/2020/0154197/POLL ze dne
09.10.2020 na ul. Solniční v termínu od 09.10.2020 do 31.12.2020 společnosti OHL ŽS, IČ:
463 42 796, odpovědná osoba pan Ing. Král.“
Vyjádření SNMČ BS doručené dne 22.01.2021:
„Dle Vašeho požadavku bylo učiněno místní šetření k NP č. 102, Solniční 3, Brno.
Níže uvádím ke konkrétním dotazům vyjádření:
- užívání pouze sjednaným nájemcem (uveďte název a
IČ, popř. datum narození)
Prostor je prázdný, uzamčený. Na dveřích pouze informační cedulka, ze které se dá
usuzovat, že nájemce byl dle NS.
- užívání prostoru (a to i částečné) jinou osobou než
nájemcem Prostor vyklizen a neužíván
- účel nájmu nezjištěno
- platnost nájemní smlouvy dle systému NS na
neurčitou dobu, od 1.5.2013 - neoprávněné užívání
jiného než pronajatého prostoru nezjištěno
- nepovolené stavební úpravy nezjištěno
- jakékoliv další připomínky či podněty (např.
nevhodné chování, stížnosti)
Prosím i o vyjádření k situaci na ulici Solniční a jakým způsobem byl nájemce omezen díky
rekonstrukci.
V době šetření prostor z ulice téměř nepřístupný, celá ulice v rekonstrukci, velmi
výrazné omezení.
Vyjádření nájemce dne 22.01.2021:

Nájemce telefonicky uvedl, že snížení nájemného nechává zcela na vůli samosprávných orgánů
MČ BS a byl by rád, kdyby to mohlo být v co nejvyšší možné míře, protože obchod je zcela
uzavřen. Uvítal by alespoň 50 – 70 % snížení nájemného. V případě, že mu bude snížení
nájemného schváleno, souhlasí s tím, že přeplatek nájemného bude použit na úhradu nájemného
na další období.

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.
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Váženi,
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s odvoláním na moji žádost ze dne 21.04.2020 Vás opétovné žádám o nové posouzení mé
žádosti o slevu na nájemném za měsíce 3-6/2020, kdy jsme museli neplánovaně uzavřít a poté
výrazné omezit provoz naší prodejny s orientálními a specializovanými potravinami v dome
na ulici Solnični 3. Naše prodejna nebyla zařazena mezi provozovny, které čerpaly státní
dotace, kompenzace a pomoc města, neboť jsme byly posuzováni jako prodejna „potravin" ,
V žádné míře se bohužel nezohlednilo, že jde o orientální speciality, nikoli potraviny běžné -

nezbytné potřeby. Nás sonimentje dovážen ze zahraničí a v této době bylo omezeno
cestováni, zásobováni a především zájem klientů.

S tím také souvisí" naše druhá žádost o zohlednéni a snižení nájemného v maximální výši pro
rok 2020 a nadále a to z důvodu rekonstrukce ulice Solnicní na období od počátku do doby
ukoníeni této stavby. Nejen COVID-19 , ale i toto situace velmi znevýhodnila a
zkomplikovala naii situaci.

Dekujeme za pochopeni a za pečlivé a spravedlivé posouzení celé této těžké situace. Rádi
bychom v provozovně nadále nabízeli naše služby a byli plnohodnotnými najemu'ky a
partnery pronajimatele.
Za společnost NAJAT, s.r.o.
Samer AI Marci

nebytový prostora. 102, Solnťčni 3 , Brno
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Správa nemovitostí místské íásti Brno-střed, organizaíni složka
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Meninská 4, 601 92 Brno

V Bmé dne: 22.12.2020

POTVRZENÍ O ÚHRADĚ NÁ.rEMNÉHO - BEZnLUŽNOST
Potwzujeme, že u SFolecnosti Najat, s.r.o., 1C: 282923 59, j ako nájemce nebytových prostor 6. 102,
v domě na ulici Solniíini'3 v Brně, neevidujeme k datu 31.12.2020 pohledávku na nájemném,
službách a pnslušenstvi bez ohledu na posunuté splatnosti předpisu nájmu.

Potvrzeni se vydává na žádost nájemce - Najat, s.r.o., 1C: 28292359, jednatel: Samer AI Marei
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Hstía-ftartglova
pfedpis nájefnného nebytových prostor
Spriva nemovitostí
městské části Bmo-střed,

organizační složka

Příloha materiálu č. 3
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Ing. Arch. VojtSch Mend (ODS)
starosta městské části Brna - střed
Domimkánsl<;á2,60l69.

Najat, s.r.o

Blanenská 1338/97
664 34 Kuřim

jednatel společnosti
MUD r. SanierAlMarei
email:;
telefon: -

Žádost o pomoc v době Co vidu
Vážený pane starosto,

Žádáine o pomoc v této n6utégitelné situaci, se kterou již rok Bojujeme a to v nebytovém prostoru
Sluneční 3, Brno ~ stíed,

Od té doby, kdy zaial Covíd-1.9( což by! březen 2020), jsme museli ip.avřit naši pobočku, protože
jsme měli speciální potraviny, Irteréjsme dováželi z velkoskladi^ z Rakouska, a bohužel tím. Že se
uzavřely hranico, jsme aemohli zboží již dovážet a když U7, hranice otevřeli, byly sklady prázdné a
hranice za krátkou dobu opět uzavřeny.

Moc prosím, aby tato Žádost byla přeposlána i ostatním zastupitelům, pro seznamem se situací,
Dekuji za ochotu a projí hezký den
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