Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Rozpočtové opatření v souvislosti s použitím příjmu z prodeje bytu obsazeného uživateli.
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 268 ze dne 14. 6. 2007 schválilo postup
od 1. 1. 2007, který stanovuje použití příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli na finanční
vyrovnání dlužného nájemného a dluhů za služby spojené s užíváním bytu včetně
příslušenství, tj. poplatků z prodlení a nákladů spojených s jejich uplatněním, které vznikly
za období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2006. V souladu s přijatým usnesením došlo k vyčíslení
dlužných částek u bytu prodaného v městské soutěži, kde kupní cena byla uhrazena v období
1. 1. 2013 – 30. 9. 2013. Přesná výše dlužných částek, které se budou na základě
rozpočtového opatření převádět, je uvedena v podkladu pro použití příjmu z prodeje bytu
obsazeného uživateli, který je jako příloha č. 1 součástí tohoto usnesení.
RMP svým usnesení č. 1222 ze dne 14. 11. 2013 doporučila – viz návrh usnesení.
3. Předpokládaný cílový stav
Provedení rozpočtového opatření v souvislosti s použitím příjmu z prodeje bytu.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nárok městského obvodu je kryt příjmem z prodeje příslušného bytu.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Termín:
Zodpovídá:

31. 12. 2013
Mgr. Kylarová, vedoucí PROP MMP

8. Dříve vydaná usnesení orgánů města
Usnesení ZMP č. 268 ze dne 14. 6. 2007, usnesení RMP č. 1222 ze dne 14. 11. 2013.
9. Pohledávky či závazky vů či městu Pl zni
Nezjišťováno.
10. Přílohy
Příloha č. 1 – dlužné částky MO 1
Příloha č. 2 – usnesení ZMP č. 268 ze dne 14. 6. 2007
Příloha č. 3 – usnesení RMP č. 1222 ze dne 14. 11. 2013

