Zastupitelstvo města Plzně dne:

12. června 2014

BYT/4

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

12. 06. 2014

schválení zásad pro prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
Bere na vědomí

I.

návrh Bytového odboru MMP schválit zásady pro prominutí poplatků z prodlení
a úroků z prodlení vzniklých z nesplacených závazků nájemného a z poskytovaných
služeb a na bezdůvodném obohacení spojených s užíváním bytů ve vlastnictví
statutárního města Plzně.
II.

Schvaluje

zásady pro prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení vzniklých
z nesplacených závazků nájemného a z poskytovaných služeb a na bezdůvodném
obohacení spojených s užíváním bytů ve vlastnictví statutárního města Plzně.
-

Dlužníkům
dlužícím
na
nájemném,
službách,
vyúčtování
nebo
na bezdůvodném obohacení, jejichž základní dluh vznikl do 31. 12. 2013, bude
prominuto
uhradit
s tím související dluh na poplatcích z prodlení
či úrocích z prodlení ve výši 100 % při splnění následujících podmínek:

a) tyto nesplacené závazky na základním dluhu uhradí do 31. 12. 2014;
b) v případě, že ohledně výše uvedeného dluhu vzniklého z nájemních vztahů
k bytům ve vlastnictví statutárního města Plzně je vedeno nebo skončeno soudní
řízení, dlužník uhradí veškeré dosud vzniklé náklady soudního řízení
- v případě pravomocného rozhodnutí dle termínu stanoveného rozsudkem,
nejpozději však do 31. 12. 2014;
c) v případě, že ohledně výše uvedeného dluhu vzniklého z nájemních vztahů
k bytům ve vlastnictví statutárního města Plzně je vedena exekuce, dlužník
uhradí veškeré dosud vzniklé náklady předcházejícího nalézacího řízení
a náklady exekuce a to do 31. 12. 2014;
d) zájemci o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení či úrocích z prodlení podají
do 31. 3. 2015 písemnou žádost o prominutí tohoto dluhu (v žádosti bude
vyčíslený dluh správcem a jeho příslušenství), která bude předložena
ke schválení orgánům města;
e) body a) – d) platí i pro dlužníky, se kterými byl uzavřen splátkový kalendář;
f) prominutí dluhu na poplatcích z prodlení se nevztahuje na nájemce, kterým
město dalo nebo hodlá dát nabídku odkoupit stávající byt za zvýhodněných
podmínek dle zásad prodeje bytů do osobního vlastnictví stanovených městem.
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III.

Ukládá

Radě města Plzně
informovat dlužníky prostřednictvím médií o přijatém usnesení.
Termín: 30. 09. 2014

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracovala dne:

Zodpovídá:

Ing. Miloslav Šimák, náměstek primátora
Ing. Z. Švarc, vedoucí BYT MMP

Ing. Zdeněk Švarc, vedoucí BYT
Bc. Alena Breitfelderová, BYT,
02. 05. 2014
Schůze ZMP se zúčastní:
Ing. Zdeněk Švarc, vedoucí BYT
Obsah zprávy projednán s: Ing. Jiřím Kozohorským,
souhlasí
ředitelem TÚ MMP
Ing. Lubomírem Složilem,
souhlasí
vedoucím FIN
Ing. Hanou Kuglerovou
souhlasí
ředitelkou EÚ MMP
Ing.
Miloslavem
Šimákem,
náměstkem primátora
Martinem Zrzaveckým,
náměstkem primátora
Zveřejněno na úřední desce: Nepodléhá zveřejnění dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění.
Projednáno v BK RMP:
dne: 12. 03. 2014
č. usnesení: 2.4
Projednáno v FK RMP:
dne: 17. 03. 2014
č. usnesení: 81
Projednáno v FV ZMP:
dne: 22. 04. 2014
č. usnesení: 3/2014
Projednáno v RMP:
dne: 30. 04. 2014
č. usnesení: 455
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