DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Oprava chybně uvedené výše poplatků z prodlení ve věci žádosti pana Jiřího Špeliny,
Sokolovská 86, Plzeň v návaznosti na schválené prominutí dluhu na poplatcích z prodlení
a úrocích z prodlení dle Zásad schválených usnesením ZMP č. 412 dne 12. 6. 2014 usnesením
ZMP č. 163 ze dne 9. 4. 2015.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Zastupitelstvo města Plzně na svém zasedání dne 12. 6. 2014 schválilo usnesením
č. 412 Zásady pro prominutí poplatků a úroků z prodlení.
Zastupitelstvo města Plzně na svém zasedání dne 9. 4. 2015 schválilo první skupině žadatelů
usnesením č. 163 prominutí dluhu na poplatcích a úroků z prodlení ve výši nad 20 tisíc Kč.
V případě žádosti pana Jiřího Špeliny, RČ 641028/XXXX, bytem Hromnice 116, Třemošná,
byla ve zpracovávaném materiálu uvedená chybně výše poplatků z prodlení určených
k prominutí a to 39 554,00 Kč, avšak správně měla být uvedena ve výši 136 131,00 Kč. Tuto
administrativní chybu je nutné opravit a změnit již přijaté usnesení Zastupitelstva města Plzně
č. 163 ze dne 9. 4. 2015 v části II. Schvaluje, v bodě č. 20
a nahradit tento text:
Špelinovi Jiřímu ve výši 39 554,00 Kč vzniklého pozdní úhradou nájemného a služeb
za období 2/2012 - 6/2012, 8/2012 - 11/2012 + vyúčtování služeb za rok 2006 - 2010
v souvislosti s užíváním bytu č. 18, Sokolovská 86, Plzeň, jehož byl uživatelem.
novým textem:
Špelinovi Jiřímu ve výši 136 131,00 Kč vzniklého pozdní úhradou nájemného a služeb
za období 2/2012 - 6/2012, 8/2012 - 11/2012 + vyúčtování služeb za rok 2006 - 2010
v souvislosti s užíváním bytu č. 18, Sokolovská 86, Plzeň, jehož byl uživatelem.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Oprava textu usnesení.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Dtto bod 3.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Dtto bod 3.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí (vče tně vš e ch
nás le dný c h napřík la d provo zníc h nákladů)
Nejsou.
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7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Informovat žadatele o přijatém usnesení prostřednictvím Obytné zóny Sylván a.s. do dne
30. 07. 2015
Zodpovídá Ing. Švarc
8. Dříve vydaná us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis í
Usnesení ZMP č. 412 ze dne 12. 6. 2014.
Usnesení ZMP č. 163 ze dne 9. 4. 2015.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Špelina Jiří, RČ 641028/XXXX, bytem Hromnice 116, Třemošná, dluh na poplatcích
z prodlení ve výši 136 131,00 Kč vzniklého pozdní úhradou nájemného a služeb za období
2/2012 - 6/2012, 8/2012 - 11/2012 + vyúčtování služeb za rok 2006 - 2010 v souvislosti
s užíváním bytu č. 18, Sokolovská 86, Plzeň, jehož byl uživatelem.
k datu 2. 06. 2015
Vypracovala: Bc. Alena Breitfelderová
10.

Přílo hy

1. Usnesení ZMP č. 412 dne 12. 6. 2014.
2. Usnesení ZMP č. 163 ze dne 9. 4. 2015 (z důvodu ochrany osobních údajů ostatních
žadatelů, jejichž žádost byla tímto usnesením projednávána, z nichž někteří nedali souhlas
s nakládáním s osobními a citlivými údaji je příloha neveřejná). Souhlas se zpracováním
s osobních a citlivých údajů pana Špeliny Jiřího, byt č. 18, Sokolovská 86, Plzeň je
k dispozici k nahlédnutí na Odboru Bytovém, oddělení správy.
3. Usnesení RMP č. 655 dne 4. 6. 2015.
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