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Název:
Žádost paní ****** o prominutí pohledávky
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo
o prominutí části pohledávky za paní ******, trvale bytem ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení
nájemného za byt v ul. ****** v celkové výši 421 013,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 42 101,00 Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06.10.2020 žádost paní ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 20 18
35 04 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za paní ******, trvale bytem
****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ****** v celkové výši 421 013,00 Kč, a
to o snížení na 10 %, tj. na částku 42 101,00 Kč.
Cena:

421 013,00

Návrh postupu:

RM doporučila částečné 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. Zelená 380/33, Děčín III (příloha č. 1).
Žadatel (dlužník): ******, trvale bytem ******
Jistina celkem: 31 480,00 Kč
Poplatek z prodlení celkem: 421 013,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle rozsudku Okresního
soudu v Děčíně ze dne 22.01.2008 (příloha č. 2)
Náklady řízení celkem: 12 422,00 Kč
Pohledávka celkem 464 915,00 Kč
Pohledávka byla neúspěšně vymáhána exekutorským úřadem, který v 04/2011 exekuční řízení zastavil z
důvodu nenalezení postižitelného majetku dlužníka. Dlužník od 02/2017 sám v pravidelných splátkách zaplatil
ke dni podání žádosti o prominutí poplatku z prodlení, tj. k 22.09.2020, v plné výši nedoplatek za nájemné za
byt v ul. Zelená 380/33, Děčín III (jistina) a náklady řízení. Dále byla k tomuto datu zaplacena částka 98,50 Kč
na poplatku z prodlení.
Dlužník požádal o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - příloha č. 1).
OE doporučuje prominout část pohledávky za poplatek z prodlení z důvodu tvrdosti zákona, tj. výše poplatku z
prodlení dle nařízení vlády, platného v době vzniku a trvání nedoplatku (cca 91 % p. a.), a to snížení poplatku
z prodlení na 10 %, tj. na částku 42 101,00 Kč
Vyjádření:

Příloha: priloha_c_1_zadost_A.pdf

Komentář: Příloha č. - žádost

Příloha:

priloha_c_2_rozsudek_A.
pdf

Komentář: Příloha č. 2 - rozsudek

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Zdeňka Čečáková

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OE
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Příloha č. 1
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Statutární město Děčín
se sídlem Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
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Odbor ekonomický

Zadost o prominutí poplatku z prodlení
Jméno: L

Příjmení; T

Adresa bydliště:

Dluh za byt č. 37, nacházející se na adrese Děčín lil, Zelená 380/33
Klíč: 10-11-0380-037-03
Dluh za byt:

jistina: 31.480 Kč uhrazena dne 09.09.2019,

i - náklady soudního řízení: 12.422 Kč uhrazeny dne 10.09.2020,
poplatek za prodlení: 421.01 3 Kč.
Důvod - vyjádření nájemníka:

Prosím o prominutí poplatku z prodlení, neboť jeho celá úhrada by pro mě byla likvidační a ani
bych nebyla schopná ze svých příjmů jej celý uhradit. Mám dvě školou povinné děti a v této době
postižené koronavirem je pro mé splácení nedoplatku velmi náročné a na hranici mých možností.
Squhlasfm,
aby tato žádost byla součástí materiálů pro jednání orgánů města.
', i'S
Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti
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