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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

-

Datum projednání v RM

09.03.2020

Datum projednání v ZM

-

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Zpracoval
Odbor
majetku města

Ing. Blanka Machová
JUDr. Jana Hronešová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Ukončení nájemní smlouvy, zveřejnění: Slovanské nám. čp. 165 v Trutnově
RM 2019-1078/21
Rada města Trutnova
bere na vědomí
01.01
výpověď společnosti Gastro Žirafa s. r. o., IČ 06143652 z nájmu prostor
sloužících podnikání, číslo nájemní smlouvy 0402/O/M/19, uzavřené dne
04.11.2019 na prostory sloužící podnikání v čp. 165 Slovanské nám.
v Trutnově (bufet MěÚ). Nájemní smlouva bude ukončena dne 01.04.2020,
01.02
uznání dluhu společnosti Gastro Žirafa s. r. o., IČ 06143652 ze dne
18.02.2020 ve výši 19.305,00 Kč bez příslušenství s návrhem jeho splácení,
schvaluje
02.01
dohodu o vypořádání dluhu mezi městem Trutnov a společností Gastro
Žirafa s. r. o. na uhrazení pohledávky vzniklé v souvislosti s nájemní
smlouvou č. 0402/O/M/19, dle předloženého návrhu
02.02
odkup vnitřního vybavení, umístěného v pronajatých prostorách (bufet
MěÚ) na adrese Slovanské nám. 165, Trutnov dle předloženého seznamu
za cenu 17.000,00 Kč
02.03
prominutí smluvní pokuty ve výši 8.000,00 Kč za prodlení s úhradou
nájemného pod podmínkou úplného a včasného splacení dluhu za
vyúčtování energií a zaplacení části smluvní pokuty v požadované výši
4.456,00 Kč nejdéle do 31.03.2020
souhlasí
03.01
s podáním žaloby v případě nesplnění podmínek dohody o způsobu
úhrady dluhu
03.02
se zveřejněním záměru města pronajmout prostory sloužící podnikání
v čp. 165 Slovanské nám. v Trutnově, umístěné v 1. NP o celkové výměře
2
2
2
2
48,50 m (1 bufet 22,62 m , zázemí bufetu 11,30 m , 1 sklad 10,21 m a 2
2
soc. zařízení o celkové výměře 4,37 m ), na dobu určitou 5 let. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor nájemci uhrazeno.
V prostorách sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.
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Důvodová zpráva:
Viz níže.
Přílohy:
Výpověď
Uznání dluhu ze dne 18.02.2020
Ocenění majetku dle paní Krejčové
Návrh dohody o vypořádání dluhu
Úřední záznam ze dne 21.02.2020 (seznam majetku navrženého k odkupu)
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ , položka
Kontrola materiálu právníkem:
Datum: 03.03.2020

.
JUDr. Jana Hronešová

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová
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Důvodová zpráva:
Jedná se o prostory sloužící podnikání umístěné ve vestibulu budovy MěÚ, Slovanské nám. 165 Trutnov,
2
2
2
2
v 1. NP o celkové výměře 48,50 m (1 bufet 22,62 m , zázemí bufetu 11,30 m , 1 sklad 10,21 m a 2 soc.
2
zařízení o celkové výměře 4,37 m ), které má na základě usnesení RM č. 2019-1078/21 ze dne 21.10.2019
v pronájmu společnost Gastro Žirafa s. r. o., IČ 06143652. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou
s jednoměsíční výpovědní lhůtou, do 01.01.2024, za nájemné ve výši 37.800,00 Kč/rok za celé nebytové
prostory, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, nájemné za zařízení ve výši
4.200,00 Kč/rok (3.471,00 Kč + 21% DPH 729,00 Kč) a zálohy na služby ve výši 24.000,00 Kč/rok (výše
záloh se může měnit v závislosti na růstu cen služeb), za účelem provozování rychlého občerstvení – bufetu.
Nájemní smlouva je platná od 01.11.2019.
Dne 13.02.2020 jsme obdrželi e-mailem od p. Anny Krejčové, jednatelky společnosti Gastro Žirafa
s. r. o. výpověď z nájemní smlouvy z důvodu nečekaných zdravotních problémů.
Dle informací z Odboru finančního dluží společnost Gastro Žirafa s. r. o. částku 9.450,00 Kč za
nájemné (3 x nájemné za prosinec 2019, leden 2020 a za únor 2020, t. j. 9.450,00 Kč), na nájemném za
zařízení (3 x nájemné za zařízení za prosinec 2019, leden 2020 a za únor 2020, t. j. 1.050,00 Kč), za
nezaplacenou fakturu za vyúčtování energií (od 01.11.2019 do 31.12.2019 - faktura č. 61721936 se
splatností 24.01.2020 ve výši 1.805,00 Kč).
Nájemce nehradil ani sjednané zálohy na služby za období prosinec 2019, leden až březen 2020.
Vzhledem k tomu že nájemce prostory fakticky neužívá a energie nespotřebovává, vystavil
pronajímatel dne 04.03.2020 nájemci fakturu č. 61722014, kterou vyúčtoval náklady na teplo, vodu a
elektrickou energii za období od 01.01.2020 do 04.03.2020 ve výši 2.638,00Kč.
Ke dni 09.03.2020 činí dluh popsaný výše částku 14.943,00 Kč. Ke dni 10.3.2020 bude splatné
nájemné za měsíc březen 2020 ve výši 3.500,00 Kč. Celkem nájemce bude dlužit částku 18.443,00 Kč.
K celkové částce bude ještě uplatňováno zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,00 Kč za prodlení
delší než jeden měsíc prodlení (dle čl. V, odst. 1, bod c) tj. za období měsíce prosinec 2019, leden až
únor 2020 t. j. ve výši 9.000,00 Kč a zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.013,00 Kč (za každý den
prodlení smluvní pokuta 0,5 % denně po dobu prodlení kratším než 1 měsíc).
Rekapitulace:
- dluh 18.443,00 Kč
- smluvní pokuty 11.013,00 Kč
Celkem: 29.456,00 Kč
Dne 18.02.2020 paní Krejčová osobně doplnila výpověď z nájmu o žádost na odpuštění smluvní
pokuty a o návrh splátek – viz přiložená žádost.
Dne 20.02.2020 se na MěÚ Trutnov uskutečnilo jednání s paní Krejčovou, jednatelkou společnosti Gastro
Žirafa s. r. o. za účasti místostarosty, vedoucí Odboru majetku města, právního oddělení a oddělení správy
budov. Na jednání byly vyčísleny dluhy společnosti ke dni ukončení nájemní smlouvy (ke dni 31.03.2020) ve
výši minimálně 36.010,00 Kč. Paní Krejčová navrhla jako protihodnotu ponechání stávajícího vybavení,
které zůstalo v nebytovém prostoru. Paní Krejčová předala soupis vybavení, které ponechá v nebytovém
prostoru s vlastním oceněním. Odbor Kancelář MěÚ vyčíslil hodnotu tohoto majetku na 17.000,00 Kč.
Odbor majetku města nyní předkládá návrh na odkup movitých věcí za cenu 17.000,00 Kč od
společnosti Gastro Žirafa s. r. o., dle přiloženého seznamu (úřední záznam ze dne 21.02.2020).
Paní Krejčová s oceněním majetku ve výši 17.000,00 Kč souhlasí.
Poznámka OMM:
Úvodní cena pro jednání v dané lokalitě města : 52.065,00 Kč/rok
2
1.111,00 Kč/m /rok za provozovnu bufetu, zázemí bufetu, sklad
2
695,00 Kč/m /rok za soc. zařízen

Dodatek

RM_05_M3a8

Dodatek

RM_05_M3a8

Dodatek

RM_05_M3a8

Dodatek

RM_05_M3a8

Dodatek

RM_05_M3a8

Dodatek

RM_05_M3a8

Dodatek

RM_05_M3a8

Dodatek

RM_05_M3a8

Dodatek

RM_05_M3a8
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ DLUHU

1.

Město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, Trutnov, PSČ 541 16
IČ 00278360
zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem
adresa pro doručování písemností: Slovanské nám. 165, Trutnov, PSČ 541 16
(dále jen „věřitel“)

a
2.

Gastro Žirafa s. r. o., IČ 06143652, DIČ CZ06143652
se sídlem Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
adresa pro doručování písemností: Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
zastoupena paní Annou Krejčovou, jednatelkou
(dále také jen „dlužník“)

tímto dlužník uznává ve smyslu ust. § 2053 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném
znění svůj závazek vůči věřiteli:

I.
Uznání závazku co do důvodu a výše
1.

Dlužník Gastro Žirafa s. r. o. uznává svůj dluh ve výši 29.456,00 Kč za nezaplacené nájemné,
vyúčtování cen služeb a smluvní pokuty za prostory sloužící podnikání v čp. 165 Slovanské náměstí v
Trutnově (bufet MěÚ), které dlužník užívá jako nájemce na základě smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání č. 0402/O/M/19 ze dne 04.11.2019 a to:
a) 4 krát nájemné: za prosinec 2019, leden 2020, únor 2020 a březen 2020, t. j. 12.600,00 Kč,
b) 4 krát nájemné za zařízení: za prosinec 2019, leden 2020, únor 2020 a březen 2020, t. j. 1.400,00
Kč,
c) vyúčtování energií od 01.11. do 31.12.2019 (faktura č. 61721936 se splatností 24.01.2020) ve výši
1.805,00 Kč,
d) vyúčtování energií od 01.01.2020 do 04.03.2020 (faktura č. 61722014 se splatností 24.03.2020) ve
výši 2.638,00 Kč,
e) 3 krát smluvní pokuta dle čl. V, bod 1. odst.c) nájemní smlouvy ve výši 3.000,00 Kč za
každý měsíc prodlení, tj. za prosinec 2019, leden 2020, únor 2020 ve výši 9.000,00 Kč
f) smluvní pokuta dle čl. IV, bod 2 smlouvy za každý den z prodlení s úhradou plateb (nájem, zálohy
na služby) 0,5 % denně ve výši 2.013,00 Kč

co do právního důvodu a výše.
II.
Úhrada dluhu
1.

Dlužník se zavazuje, že uhradit dluh následovně:
část dluhu ve výši 17.000,00 Kč zanikne vzájemným započtením
•
pohledávky veřitele
a) na zaplacení dlužného nájemného za měsíce prosinec 2019, leden 2020 až březen 2020 ve
výši 14. 000,00 Kč
b) na zaplacení vyúčtování energií dle faktury č. 61721936 ve výši 1.805,00 Kč
na zaplacení vyúčtování energií dle faktury č. 61722014 ve výši 1.195,00 Kč (částečná
úhrada)
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• pohledávky dlužníka
a) na zaplacení kupní ceny za prodej vnitřního vybavení ponechaného v pronajatých prostorách
na adrese Slovanské nám. 165, Trutnov sjednané ve výši 17.000,00 Kč. Seznam vybavení,
včetně jeho ocenění je přílohou této Dohody.
Zbývající část dluhu
• vyúčtování energií dle faktury č. 61722014 ve výši 1.443,00 Kč (částečná úhrada)
• část smluvní pokuty ve výši 3.013,00 Kč
bude uhrazena na účet:19-124601/0100, VS 3612200008 nebo proti podpisu v hotovosti na
pokladně města, nejdéle do 31.03.2020.
2.

V případě že dlužník uhradí dluh řádně a včas (tj, do 31.03.2020 způsobem popsaným výše), promine
mu věřitel zaplacení smluvní pokuty ve výši 8.000,00 Kč.

3.
V případě, že požadovaná částka uvedená v čl. II, bod 1 tj. 4.456,00 Kč nebude uhrazena v termínu
do 31.03.2020, budou vymáhány veškeré nároky věřitele z titulu uzavřené smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání, tj. i stávající smluvní pokuty v plné výši i smluvní pokuty, na něž nárok v budoucnu
teprve vznikne.

III.
Závěrečná ustanovení
1.

Toto uznání dluhu a dohoda o vypořádání dluhu nemají vliv na výši účtovaných úroků z prodlení z
dlužných částek nebo smluvní pokuty, které v budoucnu vzniknou. Tyto budou věřitelem nadále
účtovány a dlužníkem zaplaceny ve sjednané výši.

2.

Dlužník tímto prohlašuje, že nejedná v tísni, že toto uznání dluhu a dohoda o vypořádání dluhu je
svobodným a vážným projevem jeho skutečné vůle a že obsahu této listiny rozumí a souhlasí s ním,
což stvrzuje svým vlastnoručním podpisem.

3.

Kopie nájemní smlouvy č. 0402/O/M/19 ze dne 04.11.2019 je přílohou této smlouvy.

4.

Uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Trutnova dne 09.03.2020 usnesením č. RM 2020/5.

V Trutnově dne …………..

……………………………………..
Mgr. Ivan Adamec, starosta.
věřitel

……………………………………..
Gastro Žirafa s. r. o.
Anna Krejčová, jednatelka
dlužník
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