Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 009
Datum konání ZMP: 14. 6. 2007

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1

č. 268

I.

Bere na vědomí

1. Usnesení ZMP č. 32 ze dne 3. 2. 2005 a usnesení ZMP č. 123 ze dne 6. 4. 2006, kterými
byl schválen způsob použití příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli na finanční
vyrovnání dlužného nájemného a dluhů za služby spojené s užíváním bytu pro roky 2005
a 2006.
2. Skutečnost, že od 1. 1. 2007 došlo ke změně nakládání s nájemními byty, kdy příjmy
z nájemného a služeb spojených s užíváním bytu jsou příjmem rozpočtu MMP a zároveň
případné dlužné částky spojené s neplacením výše uvedených plateb jsou zatížením
rozpočtu MMP.
3. Skutečnost, že dluhy ke dni 31. 12. 2006 v souvislosti s neplacením nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu zůstaly zatížením rozpočtu příslušného městského obvodu a
nebudou již vykompenzovány z výtěžků soudních či exekučních řízení, resp.
dobrovolných úhrad, které budou příjmem rozpočtu MMP.
II.

Schvaluje

1. Postup od 1. 1. 2007, který stanoví použití příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli na
finanční vyrovnání dlužného nájemného a dluhů za služby spojené s užíváním bytů včetně
příslušenství, tj. poplatků z prodlení a nákladů spojených s jejich uplatněním, a to
následovně:
 dlužné částky za nájemné, služby spojené s užíváním bytů, poplatky z prodlení a
náklady spojené s uplatněním pohledávek budou převedeny na základě rozpočtového
opatření ve prospěch rozpočtu příslušných MO z úhrady kupní ceny ve výši stanovené
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2006,
 převedení dlužných částek, kdy připsání úhrady kupní ceny na účet města proběhne do
30. 9. kalendářního roku, bude provedeno souhrnně v příslušném kalendářním roce,
 převedení dlužných částek, kdy připsání úhrady kupní ceny na účet města proběhne
v období od 1. 10. do 31. 12. kalendářního roku, bude řešeno v rámci vyúčtování
hospodaření rozpočtu MMP za příslušný kalendářní rok,
 vyrovnání dlužných částek bude provedeno maximálně do výše kupní ceny
příslušného bytu obsazeného uživatelem.
Podmínkou pro převod dlužných částek za nájemné a služby spojené s užíváním bytů vč.
příslušenství je doložení odpovídajících dokladů prokazujících výši všech uplatňovaných
dlužných částek, od příslušných Městských obvodů.
Tento postup se týká Městských obvodů Plzeň 1, 3, 4, 5.
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Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci postupu od 1. 1. 2007 dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2008 kontrolní
Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D.
Ing. Kuglerová
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