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Název:
Žádost p. ****** ****** o prominutí pohledávky
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost p. ****** ****** o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při placení
nájmu bytu a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za p. ****** ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 50.581,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku
5.058,00 Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.09.2017 žádost p. ****** ****** o prominutí poplatku z prodlení, vzniklého při
placení nájmu bytu a usnesením č. RM 17 15 35 05 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí
části pohledávky za p. ****** ******, trvale bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 50.581,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 5.058,00 Kč.

Cena:

50 581,00

Návrh postupu:

RM doporučuje 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):
Žadatel (dlužník): ****** ******, trvale bytem ******, ******
Jistina celkem: 2.917,00 Kč
Poplatek z prodlení celkem: 50.581,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle platebního rozkazu
Okresního soudu v Děčíně z 08/2001.
Na základě nařízené exekuce zaplatil dlužník ke dni 12.06.2017 v plné výši nedoplatek za nájemné za byt v
ul. ******, ****** (jistina) a náklady řízení (soudní poplatek) v celkové výši 3.517,00 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 50.581,00 Kč na
částku 5.058,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou
nařízením vlády, platným v době vzniku nedoplatku.
Vyjádření:

Příloha:

priloha_zadost_anonym.p
df

Komentář: Příloha - žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Hana Hlaváčková

OE

11.9.2017 10:58 podepsáno

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

PRIM

12.9.2017 09:22 podepsáno

Příloha

statutární město Děčín
se sídlem Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Odbor ekonomický________________

1

Děčín
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

statutární mésto

Do.šlo:

č.j.:
Č.dop.:
IJ.slů:
Druh:

Žádost o prominutí poplatku z prodlení
Jméno.

12.06.2017 v 13:2!:07
MDC/S6357/20I7

549
Odbor

ZpillC.

Příloh: 0
písemné

MDC42331028

Příjmení.'

r. 1975

Adresa bydliště;
• doručovací adresa

,

Dluh za byt: č. 8 nacházející se v
Klič: 10-14-00835-008-04
Dluh za byt ve výši:

Datum úhrady:

2.917 Kč

12.06.2017

Datum úhrady:
600 Kč
Výše soudního poplatku:
Výše příslušenstlí - poplatku z prodlení; 50.581 Kč

12.06.2017

Důvod - vyjádření nájemníka;
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Souhlasím, aby tato žádost byla součástí materiálů pro jednáni orgánů města.
Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti

Podpis:
v Děčíně dne
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