Zastupitelstvo města Plzně dne:

19. dubna 2018

BYT/1

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

19. 04. 2018

Projednání uzavření Dohody o splátkách s paní Marcelou Polaneckou na
dluh vztahující se k bytu č. 23, Na Roudné 176, Plzeň.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně

I.

Bere na vědomí

žádost paní Marcely Polanecké o uzavření dohody o splátkách na dluh vztahující se
k bytu č. 23, Na Roudné 176, Plzeň.
II.

Schvaluje

uzavření dohody o splátkách s dlužníkem paní Marcelou Polaneckou, RČ
726215/XXXX, trvale bytem v Číčově 55, na dluh vzniklý v souvislosti s užíváním bytu
č. 23, Na Roudné 176, Plzeň, v celkové výši 102 339,00 Kč, který představuje tyto
dluhy:
 dluh na nájemném za období 1/2011–10/2011 ve výši 48 962 Kč + poplatek
z prodlení ve výši 2,5 promile denně od vzniku dluhu až do jeho zaplacení;
 dluh na zálohách na služby vzniklý užíváním bytu ve výši 13 809 Kč za období
6/2010–9/2011 + poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile denně od vzniku dluhu
až do jeho zaplacení;
 dluh na nedoplatku na vyúčtování služeb za rok 2009 ve výši 1 586 Kč
+ poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile denně od vzniku dluhu až do jeho
zaplacení;
 na nákladech soudního řízení ve výši 12 294 Kč, jak vyplývá z rozsudku
Okresního soudu Plzeň-město pod čj. 18 C 399/2009-68;
 na nákladech soudního řízení ve výši 25 688 Kč, jak vyplývá z rozsudku
Okresního soudu Plzeň-město pod čj. 18 C 680/2010-30.
Měsíční splátka 2 000 Kč, pod sankcí ztráty výhody splátek v případě nedodržení
splátkového kalendáře.
Po řádném splacení dluhu uvedeného v dohodě o splátkách a za dodržení podmínek
dohody o splátkách bude v orgánech města projednáno prominutí dluhu na poplatcích
z prodlení.
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III.

Ukládá

Radě města Plzně
informovat žadatele prostřednictvím Obytné zóny Sylván a. s. o přijatém usnesení
dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 07. 2018 Zodpovídá: Bc. David Šlouf, MBA, člen Rady města Plzně
Ing. Z. Švarc, vedoucí BYT MMP

Zprávu předkládá:

Bc. David Šlouf, MBA,
člen Rady města Plzně
Zprávu zpracovala dne:
Bc. Alena Breitfelderová, BYT,
23. 03. 2018
Schůze RMP se zúčastní:
Ing. Zdeněk Švarc, vedoucí BYT
Obsah zprávy projednán s: Ing. Jiřím Kozohorským, MBA,
souhlasí
ředitelem TÚ MMP
Bc. Davidem Šloufem, MBA,
členem Rady města Plzně
Zveřejněno na úřední desce: Nepodléhá zveřejnění dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění.
Projednáno v BK RMP:
dne: 07. 03. 2018
č. usnesení: 2.12
Projednáno v RMP:
dne: 22. 03. 2018
č. usnesení: 299
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