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

Žádost o vzdání se práva - Vachova 3, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise dislokační)
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Sdělení
Příloha č. 4 - Sdělení

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Skalická Martina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, ve výši
128.094 Kč, za měsíce 07/2020 – 12/2020, za nebytový prostor
č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce: RAPID SERVICE s.r.o., IČO:
257 24 053, přičemž částka již zaplaceného nájemného ve výši
128.094 Kč za měsíce 07/2020 - 12/2020 bude použita na úhradu
nájemného předepsaného nájemci RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257
24 053 na budoucí období za nebytový prostor č. 102, Vachova
3, Brno, a to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ
BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů
do tří měsíců ode dne konání ZMČ BS a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 23. Finanční
výsledkem:
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Stanovisko FV: usnesení č. FV.23.21.10, ze dne 25. 3. 2021
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, ve výši
128.094 Kč, za měsíce 07/2020 – 12/2020, za nebytový prostor
č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce: RAPID SERVICE s.r.o., IČO:
257 24 053, přičemž částka již zaplaceného nájemného ve výši
128.094 Kč za měsíce 07/2020 - 12/2020 bude použita na úhradu
nájemného předepsaného nájemci RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257
24 053 na budoucí období za nebytový prostor č. 102, Vachova
3, Brno, a to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ
BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů
do tří měsíců ode dne konání ZMČ BS
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Machů

Mises

Oplatek

Pro

Nepřítomen

Nepřítomen

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Nepřítomen

 106. RMČ BS projednala dne 15.03.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/106/38 Žádost o vzdání se práva – Vachova 3,
Brno
RMČ BS na 106. schůzi, konané dne 15.03.2021,
bere na vědomí
že nájemce RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, doručil dne
30.06.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového
prostoru č. 102, Vachova 3, Brno (viz příloha č. 2 tohoto
materiálu),
doporučuje
ZMČ BS schválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného
nájemného, ve výši 128.094
Kč, za měsíce 07/2020 – 12/2020,
za nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce: RAPID
SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, přičemž částka již
zaplaceného nájemného ve výši 128.094 Kč za měsíce 07/2020 12/2020 bude použita na úhradu nájemného předepsaného nájemci
RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053 na budoucí období za
nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno, a to vše za podmínky
úhrady ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
nebytového/nebytových prostoru/ů do tří měsíců ode dne konání
ZMČ BS 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
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pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
omluven

Vaníček
pro
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 50. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 23.02.2021 s
výsledkem:
Usnesení 50.4.8.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že
nájemce RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, doručil dne
30.06.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového
prostoru č. 102, Vachova 3, Brno (viz příloha č. 2 tohoto
materiálu)
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ schválit
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, ve výši
128.094 Kč, za měsíce 07/2020 – 12/2020, za nebytový prostor
č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce: RAPID SERVICE s.r.o., IČO:
257 24 053, za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů do
tří měsíců ode dne konání ZMČ BS
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

pro

pro

nepřítomen

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Uhrazené nájemné (bez služeb) za období
zůstává ke dni 30.03.2021 nezměněno.

07/2020

–

12/2020

Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) ke dni 15.03.2021: 0
Kč
Dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.) ke dni 29.03.2021:
85.396 Kč.
Poznámka BO:
1) Dne 24.02.2021 nájemce doručil sdělení - prohlášení o koupi
části závodu (viz příloha č. 4 tohoto materiálu).
2) Dne 03.03.2021 nájemce sdělil, že souhlasí s tím, že
případný přeplatek z nájemného bude použit na úhradu nájemného
za rok 2020 nebo 2021.
3) 104. RMČ BS konaná dne 01.03.2021 schválila uzavření
dodatku k nájemní smlouvě s účinností od 01.04.2021, nebytový
prostor č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce: RAPID SERVICE
s.r.o., IČO: 257 24 053, z důvodu snížení nájemného na dobu
určitou od 01.04.2021 do 31.03.2022 (současné nájemné: 512.376
Kč/rok, snížené nájemné: 358.663 Kč/rok).
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
předmět podnikání:

RAPID SERVICE s.r.o.
257 24 053
Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Čistění a praní textilu a oděvů
adresa nebytového prostoru:
Vachova 3, nebytový prostor č. 102
umístění:
I. nadzemní podlaží
prodej domu:
doposud neprojednán
památková rezervace:
ano
nájemní smlouva:
účinnost od 01.10.1999
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování čistírny oděvů a textilu
celková výměra:
118 m2
podlahová plocha (nově zaměřeno):
112,8 m2
současné nájemné:
512.376 Kč/rok (tj. 4.542Kč/m2/rok – dle
podlahové plochy) – do 31.03.2021
528.768 Kč/rok (tj. 4.688 Kč/m2/rok – dle
podlahové plochy) – od 01.04.2021
předepsané nájemné (bez služeb) za období 07/2020 – 12/2020:
256.188 Kč
uhrazené nájemné (bez služeb) za období 07/2020 – 12/2020:
170.792Kč (ke dni
16.02.2021)
požadované 50% snížení nájemného (bez služeb) za období 07/2020 – 12/2020: 128.094 Kč
snížené nájemné:
ne
smlouva o právu provést stavbu:
ne
umořování:
ne
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
0 Kč (ke dni 15.02.2021)
dluh na příslušenství:
0 Kč (ke dni 15.02.2021)
dohoda o splátkách dluhu:
ne
žaloba o vyklizení:
ne
žaloba o zaplacení:
ne
schválený podnájem:
ne
zákaz provozování (koronavirus):
ne
zákaz provozování (koronavirus):
ne
žádost o poskytnutí slevy (COVID 1):
ne
splněny podmínky pro poskytnutí slevy (COVID 1):
ne – provoz nebyl zakázán
žádost o prominutí nájemného (ZMČ BS 06.05.2020):
ano (doručena 26.05.2020)
splněny podmínky pro prominutí nájemného:
ne – provoz nebyl zakázán
žádost o čestné prohlášení (COVID 2):
ne
poskytnuto čestné prohlášení (COVID 2):
ne – provoz nebyl zakázán
individuální žádosti:
prominutí nájemného (schváleno):
snížení nájemného (doporučeno):

40 % za 04-06/2020 (tj. 51.238 Kč)
o 30 % - 01.04.2021 – 31.03.2022 (tj. na
358.663 Kč/rok)

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 30.06.2020 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce ve své žádosti uvádí, že v důsledku nastalé mimořádné situace a vládních opatření
v souvislosti s epidemií koronaviru došlo k dramatickému propadu a dočasnému faktickému
zastavení poptávky po službách. Na provozování služby čištění oděvů se bohužel podmínky
vládního program COVID Nájemné na kompenzaci nájemného ze strany státu nájemcům
nebytových prostorů nevztahují. Nájemce proto žádá o prominutí nájemného (bez služeb) za
období 04-06/2020 a současně žádá o snížení nájemného o 50 % pro období 07-12/2020. Dále
nájemce uvádí, že od počátku epidemie koronaviru již dramaticky snížil provozní náklady a to
na současnou úroveň, která bez součinnosti ze strany pronajímatele již není nadále udržitelná.
S odkazem na již provedená provozní opatření a přetrvávající nepříznivou situaci, kdy není
reálné očekávat významnější změny na trhu, žádá o úpravu nájemného na další období tak, aby
bylo možné službu čistírny v místě zachovat.
Žádost nájemce doručená dne 03.11.2020:
Nájemce uvádí, že s odkazem na současnou situaci a v důsledku šíření nákazy a vládou
přijatých opatření k jejímu potlačení došlo k dramatickému propadu poptávky po službách
společnosti. Od počátku epidemie koronaviru již učinil mnohá zásadní opatření a dramaticky
snížil provozní náklady ve snaze o udržení provozovny.
Vzhledem k nepříznivé situaci, kdy není reálné očekávat v dohledné době pozitivní změny na
trhu, je nájemce nucen požádat pronajímatele o úpravu nájemného a to od 01.01.2021. Provoz
čistírny není při tržbách na úrovni provozních nákladů dlouhodobě udržitelný a nájemce žádá
o poskytnutí slevy na nájemném i pro období počínaje 01/2021.
Materiál bude předložen na 104. RMČ BS konanou dne 01.03.2021.
Žádost nájemce doručená dne 04.02.2021 (viz příloha č. 3 tohoto materiálu):
Firma RAPID SERVICE s.r.o., se sídlem u školky 176 , 251 66 Senohraby s provozovnou na
adrese Vachova 39/3 , Brno bohužel na dotační titul COVID NÁJEMNÉ - Výzva 3 nedosáhne
a proto nemůže čerpat dotaci.
Proto nadále žádá o snížení nájmu v nebytovém prostoru č. 102, ulice Vachova 39/3 za období
07-12/2020 – žádost zaslána dne 30.6.2020.
Poznámka BO:
1) Žádost nájemce byla v části prominutí nájemného za období 04-06/2020 již projednána
v samosprávných orgánech MČ BS. Nyní je k projednání předložena druhá část žádosti o
snížení nájemného o 50 % pro období 07-12/2020.
2) V usnesení (v případě vyhovění žádosti nájemce) 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.
Historie případu:
Žádost nájemce doručená dne 30.06.2020:
Nájemce ve své žádosti uvádí, že v důsledku nastalé mimořádné situace a vládních opatření v souvislosti
s epidemií koronaviru došlo k dramatickému propadu a dočasnému faktickému zastavení poptávky po službách.
Na provozování služby čištění oděvů se bohužel podmínky vládního program COVID Nájemné na kompenzaci
nájemného ze strany státu nájemcům nebytových prostorů nevztahují. Nájemce proto žádá o prominutí nájemného
(bez služeb) za období 04-06/2020 a současně žádá o snížení nájemného o 50% pro období 07-12/2020. Dále

nájemce uvádí, že od počátku epidemie koronaviru již dramaticky snížil provozní náklady a to na současnou
úroveň, která bez součinnosti ze strany pronajímatele již není nadále udržitelná. S odkazem na již provedená
provozní opatření a přetrvávající nepříznivou situaci, kdy není reálné očekávat významnější změny na trhu, žádá
o úpravu nájemného na další období tak, aby bylo možné službu čistírny v místě zachovat.
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 92.909,81 Kč.
Projednání a schválení vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí pohledávky
na nájemném:
43. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 27.10.2020 s výsledkem:
Usnesení 43.7.1.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS vzít na vědomí, že nájemce RAPID SERVICE
s.r.o., IČO: 257 24 053, doručil dne 30.06.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového prostoru č.
102, Vachova 3, Brno (viz příloha č. 2 tohoto materiálu)
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného
nájemného, popř. prominutí pohledávky na nájemném ve výši 40 % z celkové částky 128.094 Kč, za měsíce
04/2020 – 06/2020, tzn. 51.238 Kč, za nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce RAPID SERVICE
s.r.o., IČO: 257 24 053, a to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
nebytového/nebytových prostoru/ů ke dni vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky ZMČ BS
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

91. RMČ BS projednala dne 23.11.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/91/67/ Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky – Vachova 3, Brno
RMČ BS na 91. schůzi, konané dne 23.11.2020,
doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí, že nájemce RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, doručil dne 30.06.2020 na
podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového prostoru č. 102, Vachova 3, Brno (viz příloha č. 2 tohoto
materiálu),
doporučuje
ZMČ BS schválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí pohledávky na nájemném
ve výši 40 % z celkové částky 128.094 Kč, za měsíce 04/2020 – 06/2020, tzn. 51.238 Kč, za nebytový prostor č.
102, Vachova 3, Brno, nájemce RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, přičemž příp. přeplatek na nájemném
za měsíce 04/2020 – 06/2020 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci RAPID SERVICE s.r.o.,
IČO: 257 24 053, na budoucí období za nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno, a to vše za podmínky úhrady
ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů ke dni vzdání se práva,
popř. prominutí pohledávky ZMČ BS a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
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 Schwab
pro
pro

Vaníček
pro

21. Finanční výbor projednal dne 26.11.2020 s výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.21.20.04, ze dne 26. 11. 2020
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke vzetí na vědomí
že nájemce RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, doručil dne 30.06.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající
se nebytového prostoru č. 102, Vachova 3, Brno (viz příloha č. 2 tohoto materiálu),
doporučuje ZMČ BS ke schválení
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí pohledávky na nájemném ve výši 40 %
z celkové částky 128.094 Kč, za měsíce 04/2020 – 06/2020, tzn. 51.238 Kč, za nebytový prostor č. 102, Vachova
3, Brno, nájemce RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, přičemž příp. přeplatek na nájemném za měsíce
04/2020 – 06/2020 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257
24 053, na budoucí období za nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno, a to vše za podmínky úhrady ostatních
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů ke dni vzdání se práva, popř.
prominutí pohledávky ZMČ BS.
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

Usnesení

16. ZMČ BS projednalo dne 09.12.2020 s výsledkem:
ZMČ/2020/16/28 Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky - Vachova 3, Brno
ZMČ BS na 16. zasedání, konaném dne 09.12.2020,
bere na vědomí
že nájemce RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, doručil dne 30.06.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající
se nebytového prostoru č. 102, Vachova 3, Brno (viz příloha č. 2 tohoto materiálu),
schvaluje
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí pohledávky na nájemném ve výši 40 %
z celkové částky 128.094 Kč, za měsíce 04/2020 – 06/2020, tzn. 51.238 Kč, za nebytový prostor č. 102, Vachova
3, Brno, nájemce RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, přičemž příp. přeplatek na nájemném za měsíce
04/2020 – 06/2020 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257
24 053, na budoucí období za nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno, a to vše za podmínky úhrady ostatních
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů ke dni vzdání se práva, popř.
prominutí pohledávky ZMČ BS a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 39 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení k bodu 28 bylo přijato.
Projednání a doporučení snížení nájemného:
46. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 08.12.2020 s výsledkem:
Usnesení 46.4.4.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS vzít na vědomí, že nájemce RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053,
doručil dne 03.11.2020 na podatelnu MČ BS žádost o snížení nájemného, nebytový prostor č. 102, Vachova 3,
Brno (viz příloha č. 2 tohoto materiálu)
- komise dislokační doporučuje RMČ BS schválit zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru
č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce: RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, na úřední desce MČ BS, z důvodu
snížení nájemného na dobu určitou 1 rok (současná výše nájemného: 512.376 Kč/rok, nová výše nájemného
409.901 Kč/rok)
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč Drdla Štefánek Komárek Pazdírek Dumbrovská Vrubel Kalousek Freimuth Brodzák Lukešová
pro
pro
pro
zdržel se pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

96. RMČ BS projednala dne 04.01.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/96/37 Změna nájemní smlouvy - nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno
RMČ BS na 96. schůzi, konané dne 04.01.2021,
bere na vědomí
že nájemce RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, doručil dne 03.11.2020 na podatelnu MČ BS žádost o
snížení nájemného, nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno (viz příloha č. 2 tohoto materiálu),
schvaluje
zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce: RAPID
SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, na úřední desce MČ BS, z důvodu snížení nájemného na dobu určitou 1 rok
(současná výše nájemného: 512.376 Kč/rok, nová výše nájemného: 358.663 Kč/rok) (viz příloha č. 3 tohoto
materiálu) a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS zajistit zpracování a zveřejnění záměru na úřední desce MČ BS.
Termín: 04.02.2021
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 Schwab
pro
pro

Vaníček
pro

Adresný záměr pronájmu nebytového prostoru č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce: RAPID SERVICE s.r.o.,
IČO: 257 24 053, z důvodu snížení nájemného na dobu určitou 1 rok (současná výše nájemného: 512.376
Kč/rok, nová výše nájemného 358.663 Kč/rok), byl zveřejněn na úřední desce MČ BS ve dnech od 12.01.2021
do 29.01.2021. Na záměr se nikdo nepřihlásil.
Žádost nájemce doručená dne 03.11.2020:
Nájemce uvádí, že s odkazem na současnou situaci a v důsledku šíření nákazy a vládou přijatých opatření k jejímu
potlačení došlo k dramatickému propadu poptávky po službách společnosti. Od počátku epidemie koronaviru již
učinil mnohá zásadní opatření a dramaticky snížil provozní náklady ve snaze o udržení provozovny.
Vzhledem k nepříznivé situaci, kdy není reálné očekávat v dohledné době pozitivní změny na trhu, je nájemce
nucen požádat pronajímatele o úpravu nájemného a to od 01.01.2021. Provoz čistírny není při tržbách na úrovni
provozních nákladů dlouhodobě udržitelný a nájemce žádá o poskytnutí slevy na nájemném i pro období počínaje
01/2021.
49. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 09.02.2021 s výsledkem:
Usnesení 49.5.1.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě s účinností od
01.04.2021, nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce: RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053,
z důvodu snížení nájemného na dobu určitou od 01.04.2021 do 31.03.2022 (současné nájemné: 512.376 Kč/rok,
snížené nájemné: 358.663 Kč/rok), za podmínky úhrady příp. závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
nebytového/nebytových prostoru/ů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě a za podmínky podpisu dodatku k
nájemní smlouvě do 24.03.2021
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč
Drdla
Štefánek Komárek Pazdírek Dumbrovská Vrubel Kalousek Freimuth Brodzák Lukešová
pro nepřítomen
pro
omluven
pro
pro
pro
pro
omluven
pro
pro

Materiál byl předložen na schůzi 104. RMČ konanou dne 01.03.2021.

Příloha materiálu č. 2
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RAPID SERVICE, s.r.o.
U Školky 176
251 66 Senohraby

1C: 257 24 053
Mob.:

E-mail: r

Statutární město Brno

Městská část Brno - střed
bytový odb. - Ing. Hana Kubátková
ID datové schránky: qykbwe?
E-mail: najmy@brno-stred,cz

Váš dopis zn./ze dne

Dominikánská úl. 2

60169 BRNO

Naše značka

NS/MČBrno/01/20

Senohraby dne
30.06.2020

Věc: Žádost o snížení nájemného - nebytový prostor c. 102, úl. Váchova 39/3.
Na základě smlouvy o nájmu ze dne 18.11.1999, jsem nájemcem nebytových prostor c.
102, Váchova 39/3, Brno a tyto prostory užívám po celou dobu bez přerušeni, řádné a v souladu
s nájemní smlouvou.

S odkazem na zcela mimořádnou situaci nastalou v důsledku opatřeni orgánů veřejné moci
v souvislosti s epidemii koronaviru doělo k dramatickému propadu a dočasnému faktickému
zastavení poptávky po službách.

Na provozování služby čištěni oděvů se bohužel podmínky vládního programu COVID
Nájemné na kompenzaci nájemného ze strany státu nájemcům nebytových prostorů, nevztahuji.
Zásadní propad maloobchodního prodeje služeb v provozovně čistírny, vznikl v důsledku
krizového opatřeni 6. 211 ze dne 14.3.2020 a následujících mimořádných opatřeni Ministerstva
zdravotnictví a dosud nám nebyl ze strany státu kompenzován.

V odkazu na písemné sděleni starosty MČBS Ing. Arch. Mencta ze dne 20.05.2020 se na

Vás obracíme se žádosti o prominutí nájemného (bez služeb) za období 04-06/2020 a současně
žádáme o sníženi nájemného o 50 % (bez služeb) alespoň pro období 07-12/2020.
Od po6átku epidemie koronaviru jsme již dramaticky snížili provozní náklady, a to až na
souSasnou úroveň, která bez součinnosti ze strany pronajimatele již není nadále udržitelná.
S odKazem na již provedená provozní opatřeni a pfetrvávajfci nepříznivou situaci, kdy není
reálné očekávat významnéjši změny na trhu, žádáme tímto o úpravu nájemného na další období
tak, aby bylo možné službu čistírny v místě zachovat.
Děkuji za projednáni a kladné vyřízeni žádosti.
S úctou

Kateřina Svéhlavá, jednatelka
RAPID SERVICE s. r.0.

Příloha materiálu č. 3

RAPID SERVICE, SXO.
U Školky 176
251 66 Senohrat^

10:25724053
Mob.-. ~ '
E-mail:

Statutami město Brno
Městská cast Brno - střed

bytový odb. - kfartina Kubáttora
ID datové schránty: qykbwe7

E-maB: najmyigbfno-sfeed.cz

Vás dopis znJza dne

Dtxniniltánská uL 2
60169 BRNO

Naše značka
NS/MC&no/

Serioh^bydne
03.02.2021

Věc; SDÉLENÍ-COVIDNÁJHaNÉ-výzva3
Fmna RAPID SERVICE sť.o., se sídlem u skotlty 176, 251 66 Senohraby s provozovnou

na adrese Váchova 39/3 , Brno bohužel na dotačni titul COVID NÁJEMNÉ - Vyzm 3
nedosáhne a proto nemůže čerpat dotad.
Proto nadále žádáme o snížení nájmu v nebylovém prostom c. 182, ulice Va<Aova 39/3
za období 7 -12/2020 - žádost zaslána dne 30.8.2020.

Děttuji za pfojednání a klaAié vyrizieni zádoďi-

S úctou

Kataina Svehtová, jednatelka
RWÍD SHMCEs.r.o.

