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Název:
Návrh dohody o splátkách s paní ******
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh dohody o splátkách s paní ******, t. č. bytem ****** a
rozhodlo
o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města dne 06.10.2020 projednala návrh dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní ******, t. č.
bytem ****** a usnesením č. RM 20 18 35 02 doporučila ZM rozhodnout o uzavření dohody o uznání dluhu a
povolení splátek v předloženém znění.
Cena:

8 322,00

Návrh postupu:

RM doporučila rozhodnout o uzavření dohody v předloženém znění

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá orgánům města k rozhodnutí žádost paní ******, t. č. bytem ******
(dále jen „dlužník“), o povolení splátek nedoplatku za nájemné za byt č. 21, Vilsnická 143/65, Děčín VII
(příloha č. 1).
Platebním rozkazem Okresního soudu v Děčíně č. j. 21 C 12/2020-42 ze dne 09.03.2020 (příloha č. 2) byla
dlužníkovi uložena povinnost zaplatit statutárnímu městu Děčín částku 3 506,05 Kč s úrokem z prodlení a
částku 4.146,00 Kč, představující náhradu nákladů řízení. Ke dni právní moci platebního rozkazu tato částka
činí celkem 8.322,00 Kč.
Dlužník dne 21.04.2020 požádal o povolení splátek tohoto nedoplatku v měsíčních splátkách 200,00 Kč.
Odůvodnění navrhované nízké částky splátek je uvedeno v žádosti. Při dodržení takto povolených splátek by
došlo k úhradě nedoplatku cca za 3 a půl roku (návrh dohody o splátkách - příloha č. 3).
V současné době, kdy dlužník nemá stálý příjem a bydlí v azylovém domě není předpoklad vymožení
nedoplatku ani prostřednictvím soudního exekutora. OE proto doporučuje rozhodnout o uzavření dohody o
splátkách nedoplatku v předloženém znění s tím, že v případě prvního porušení bude nedoplatek předán k
vymáhání soudnímu exekutorovi.
Vyjádření:

Příloha: zadost_P1_A.pdf

Komentář: Příloha č. 1 - Žádost

Příloha: platebni_rozkaz_P2_A.pdf

Komentář: Příloha č. 2 - Platební rozkaz

Příloha:

uznani_dluhu_a_dohoda_
o_splatkach_P3_A.pdf

Komentář: Příloha č. 3 - Návrh dohody

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Zdeňka Čečáková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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Příloha č. 1
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MACISIRÁT MĚSTA OĚČÍN

Statutární město Děčín

Došlo:
Č.j.:
Čilop,:
Lišili:

Mírové nám. 1175/5

Druh:

405 38 Děčín
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Zastoupený advokátem Mgr. Narcisem Tomáškem
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U Starého mostu 11/4
405 02 Děčín lil - Staré Město
Č. j. 21C 12/2020-42
V Litoměřicích 17.4. 2020

Věc: Žádost o splátkový kalendář
Dobrý den,
Já

nyní fakticky bytem

tímto žádám o splátkový

kalendář na dlužnou částku 3506,05,-Kč s příslušenstvím a úhradu nákladů řízení ve výši 4.146,-Kč.
Nyní jsme v tíživé životní situaci. Mám finanční nouzi, pobírám dávky hmotné nouze. S dcerou
žiji v azylovém domě pro matky s dětmi v Litoměřicích. Žádám tedy o splátkový kalendář na
výše uvedení částky, ve výši 200,-Kč měsíčně, splatné k 20 dni v měsíci na Váš účet.
S pozdravem

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Uznání dluhu a dohoda o splátkách
v souladu s ustanovením § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
Statutární město Děčín,
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO 00261238
zastoupené ........................................., primátorem města
(dále jen „věřitel“)
a
trv. bytem
doručovací adresa
nar.
(dále jen „dlužník“)
uzavírají toto
Uznání dluhu a dohodu o splátkách
I.
1.

Účastníci této dohody prohlašují, že dlužník dluží věřiteli ke dni podpisu této dohody
částku ve výši 8.322,00 Kč (slovy: osm tisíc tři sta dvacet dva korun českých)
představující nedoplatek na nájemném za byt č. 21 ve Vilsnické ul. 143/65, Děčín VII za
období od 10/2017 do 11/2017. Částka se skládá z jistiny 3.506 Kč, úroku z prodlení
vyčísleného do 02.04.2020 (právní moc platebního rozkazu) ve výši 670 Kč a nákladů
soudního řízení ve výši 4.146 Kč.

2.

Dlužník tímto uznává výše uvedený dluh co do důvodu i výše včetně zákonného
příslušenství a zavazuje se jej zaplatit v souladu s čl. II. této dohody.

II.
1.

Účastníci této dohody se dohodli na úhradě dluhu specifikovaného v čl. I této dohody
formou splátkového kalendáře následovně:
Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj závazek ve výši 8.322 Kč v pravidelných
měsíčních splátkách ve výši 200 Kč s tím, že první splátka bude uhrazena nejpozději
následující měsíc po podpisu Uznání dluhu a dohody o splátkách.

2.

Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a. s., č. ú.
4169292/0800, VS 0014302102 nebo hrazeny v hotovosti v pokladně Magistrátu města
Děčín.

3.

Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužník se zavazuje zaplatit úrok z prodlení do
8 dnů ode dne obdržení výzvy věřitele k jeho zaplacení.

4.

V případě prodlení s úhradou byť jen jediné měsíční splátky, delšího než 5 dnů, ztrácí
dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je
povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele.

III.
1.

Jakékoliv změny této dohody mohou být učiněny pouze na základě písemných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

2.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž věřitel obdrží jedno
vyhotovení a dlužník jedno vyhotovení.

3.

Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu náležitě přečetli a souhlasí s jejím
obsahem. Účastníci této dohody dále prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena za jejich
vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na
důkaz toho připojují níže své podpisy.

4.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Děčíně dne

V Litoměřicích dne

věřitel

dlužník
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