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Název:
Žádost paní ****** o prominutí pohledávky
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při placení
nájmu bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za paní ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 581.603,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku
58.160,00 Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.10.2017 žádost paní ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 17 17
35 05 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní ******, trvale bytem
******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 581.603,00
Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 58.160,00 Kč.

Cena:

581 603,00

Návrh postupu:

RM dopočuje snížit na 10%

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí (snížení) poplatku z
prodlení, vzniklého při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** (viz příloha):
Žadatelka (dlužník): ******, trvale bytem ******, ******
Jistina celkem: 40.560,00 Kč
Poplatek z prodlení celkem: 581.603,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle platebního rozkazu
Okresního soudu v Děčíně z 09/2002.
Na základě nařízené exekuce zaplatil dlužník ke dni 20.09.2017 v plné výši nedoplatek za nájemné za byt v
ul. ******, ****** (jistina) a náklady řízení (soudní poplatek) v celkové výši 13.647,40 Kč.
Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz příloha).
OE doporučuje prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10 % vyčíslené výše, tj. z částky 581.603,00 Kč na
částku 58.160,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou
nařízením vlády, platným v době vzniku nedoplatku.
Uvedený dluh je vymáhán i vůči bývalému manželovi paní ******, neboť dle platebního rozkazu byli povinni
uhradit dluh společně a nerozdílně. Vzhledem k tomu, že pan ****** o prominutí nežádá a navíc je dlužníkem
města na jiném druhu pohledávek, bude v případě schválení částečného prominutí poplatku z prodlení podán
návrh na částečné zastavení exekuce pouze vůči žadatelce paní ******.
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Věc: Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Vážení,
obracím se na Vás se žádostí o citlivé posouzení mé žádosti o prominutí poplatku z prodlení v částce
588.187,-Kč. Váš nárok vznikl tím, že jsem byla osobou bez jakéhokoliv příjmu a tudíž jsem nemohla a
neplatila řádně nájemné z bytu. Před rokem zemřel můj otec po epileptickém záchvatu. Tento
zdravotní problém jsem po něm „zdědila". Vzhledem k tomuto zdravotnímu problému jsem
znevýhodněna při hledání zaměstnání. Vstupní zdravotní prohlídka k novému zaměstnavateli je pro
mne nepřekonatelnou překážkou. Naposledy se nade mnou slitovala lékařka, která napsala do
lékařské zprávy, že jsem způsobilá práce u vstřikolisu (lis na umělou hmotu). Je mi známo, že bych
neměla pracovat ve směnném provozu ale dluhy mne tak tíží, že riziko, které neunesl můj otec
podstupuji. V dědickém řízení po něm jsem zdědila id. 1/6 nemovitosti, což je problematické prodat.
Kdo si koupí problémy se spoluvlastnictvím spojené? Nicméně mé setře se to podařilo a já jsem
oslovila kupujícího s tím, že bych mu ráda prodala svůj díl. Přistoupil na můj návrh s řadou podmínek,
které jsem přijala v zájmu řešení své situace. Následně mi poskytl část finančních prostředků, ze
kterých jsem 'přednbstriě vyrovnala veškeré závazky vůči Vašemu městu. Pravdob také je, že mám
ještě více věřitelů u kterých potřebuji svoje dluhy vyrovnat. Poplatek z prodlení, v částce 588.187,-Kč
mi však bere veškeré naděje. Měla jsem představu určité částky, která mi po vyrovnání zbyde, pro
případ ztráty zaměstnání z důvodu zhoršení zdravotního stavu a placení léků. Prosím Vás tedy o
vyhovění této mé žádostí o prominutí uvedeného poplatku. Samozřejmě souhlasím stím, aby byly
vyžádány údaje od Úřadu práce v Děčíně a zařazení do seznamu uchazečů o práci.
Přeji Vám pevné zdraví, děkuji za Váš čas, který jste věnovali mé žádosti a jsem s pozdravem

Příloha: lékařská zpráva
V Liberci dne 19. září 2017
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