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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, bytem ******, ******, za poplatek z prodlení, vzniklý při
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 129.545,00 Kč, a to o snížení na částku 83.811,30 Kč.

Stanovisko RM:
RM projednala dne 13.11.2018 žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 18 19 35
07 doporučila ZM rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, bytem ******, ******, za
poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 129.545,00 Kč, a to o
snížení na částku 83.811,30 Kč.

Cena:

129 545,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o částečném prominutí pohledávky

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):
Žadatel (dlužník): ****** ******, bytem ******, ******
Jistina celkem: 14.411,00 Kč
Poplatek z prodlení celkem: 129.545,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle rozsudku Okresního
soudu v Děčíně z 03/2001
Náklady řízení celkem: 5.637,80 Kč
Pohledávka celkem 149.595,80 Kč
Na základě nařízené exekuce zaplatil dlužník ke dni podání žádosti o prominutí pohledávky 31.10.2018 v plné
výši nedoplatek za nájemné za byt v ul. ******, ****** (jistina) a náklady řízení. Dále byl k tomuto datu zaplacen
poplatek z prodlení v celkové výši 83.811,30 Kč.
Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz příloha).
S ohledem na výši vymoženého nedoplatku na poplatku z prodlení (64,7 %) OE doporučuje prominout
zbývající část pohledávky za poplatek z prodlení a snížit poplatek z prodlení z částky 129.545,00 Kč na částku
83.811,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením
vlády, platným v době vzniku nedoplatku.
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Č.clop.:
Listů:
Druh:

1
Příloh: 0
písemné

MDC46433238

Žádost o prominutí poplatku z prodlení
Jméno.'
Příjmení.'
Adresa bydliště:

,

Dluh za byt: č. 4 nacházející se v
Klíč: 40-11-0029 -004-05
Dluh za byt ve výši:

14.411 Kč

Datum úhrady:

15.12.2006

580 Kč

Datum úhrady:

15.12.2006

Výše soudního poplatku:

Výše poplatku z prodlení: 129.545 Kč

Důvod - vyjádření nájemníka:

Dovoluji si požádat o částečné prominutí poplatku z prodleni, neboť jsem již zaplatit na poplatku
z prodlení částku 83.811.30 Kč, což je cca 65%.
Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti.

Souhlasím, aby tato žádost byla součástí materiálů projednání orgánů města.
Podpis

V Děčíně dne

Pozn. Žádost předejte prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín nebo ji zašlete poštou.

