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BYT/5

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Projednání žádosti o prominutí poplatků z prodlení.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Pan Josef Šnajdr, RČ 720627/XXXX trvale bytem Kralovická 2, Plzeň žádá o prominutí části
poplatků z prodlení za pozdně placené nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu
č. 13, o velikosti 1+2, kvality standardní, 4. NP, Pražská č. or. 2, č. pop. 93, Plzeň.
Nájemní smlouva s p. Josefem Šnajdrem byla uzavřena 14. července 2008 a nahradila
nájemní smlouvu uzavřenou dne 31. října 2007 z důvodu rozvodu manželství. V srpnu 2011
pan Josef Šnajdr uzavřel manželství s paní Libuší Šnajdrovou, čímž vznikl společný nájem
bytu manžely, o změnu nájemní smlouvy nežádali, ale 27. února 2012 uzavřeli dohodu
o zániku nájmu bytu ke dni 29. únoru 2012 s uznáním dluhu na nájemném a zálohách
na služby spojené s užíváním bytu ve výši 41.717,- Kč za říjen až prosinec 2011 a leden až
únor 2012. Tento základní dluh byl uhrazen 19. února 2014 a vyčísleny poplatky z prodlení
ve výši 46.182,- Kč. Dne 20. února 2014 bylo uhrazeno 50% poplatků z prodlení ve výši
23.091,- Kč.
Lustrací pohledávek bylo zjištěno, že město eviduje pohledávky ve výši 23.091,- Kč
na poplatcích z prodlení.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Rozhodnutí o prominutí poplatků z prodlení.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Nejsou navrhované.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Uvedena v návrhu usnesení.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Uvedeno v návrhu usnesení.
8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení RMP č. 457/2014 s doporučením schválit usnesení v navrhovaném znění.

9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu
V systému SAP evidována za panem Josefem Šnajdrem pohledávka ve výši 23.091,- Kč –
poplatky z prodlení.
10.

Přílo hy

č. 1 Usn. RMP č. 457/2014
č. 2 Žádost p. Šnajdra a jeho souhlas se zpracováním os. údajů

