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Mgr. Tomáš Hendrych

Porada vedení
d o p o r učuj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
d o p o r učuj e
01.01
Zastupitelstvu města Trutnova schválit paní Heleně Žerovnické prominutí dluhu na
poplatcích z prodlení v celkové výši 103.623,00 Kč ve smyslu rozhodnutí
Okresního soudu v Trutnově č.j. Ro 1076/98 z titulu poplatku z prodlení s platbami
nájemného a záloh na služby za byt č. 1 v domě č.p. 201 v ulici Palackého
v Trutnově.
Zastupitelstvo města Trutnova
schv a luj e
01.01
paní Heleně Žerovnické prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové
výši 103.623,00 Kč ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č.j. Ro
1076/98 z titulu poplatku z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby
za byt č. 1 v domě č.p. 201 v ulici Palackého v Trutnově.

Důvodová zpráva:
Dne 05.10.2016 jsme obdrželi od paní Heleny Žerovnické, Bulharská 57, Trutnov, žádost o prominutí ½
poplatku z prodlení za byt Palackého 201, Trutnov dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově č.j. Ro
1076/98 ze dne 18.08.1999, kde je vyčíslen poplatek z prodlení ve výši 207.246,00 Kč. Polovina poplatku
z prodlení činí 103.623,00 Kč. Paní Žerovnická ke dni 22.09.2016 uhradila částku ve výši 103.623,00 Kč. Potud
žadatelka.
Dne 15.06.2009 na tehdejším Městském bytovém podniku došlo k sepsání „Uznání dluhu“ na bytě Palackého
201, Trutnov. Zde se paní Žerovnická zavázala zaplatit dluhy až do úplného splacení v měsíčních splátkách ve
výši 2.000,00 Kč.
U paní Heleny Žerovnické se jedná o tyto platební rozkazy:
Ro 365/1997 ze dne 06.03.1997 (uhrazeno – projednáno v ZM 30.06.2014)
Ro 1076/1998 ze dne 18.08.1999
Ro 1143/1999 ze dne 10.08.2000
Ro 1024/2000 ze dne 22.08.2000.
U všech již byly zaplaceny jak jistiny, tak i náklady řízení, a zbývá tedy již jen uhradit poplatky z prodlení.
U platebního rozkazu Ro 1076/1998 ze dne 18.08.1999 byl poplatek z prodlení vyčíslen ve výši 207.246,00 Kč.
Částka 55.995,00 Kč byla vypořádána v roce 2014. Ke dni 22.09.2016 uhrazena částka ve výši 47.628,00 Kč, a
tím je splněna podmínka uhrazení ½ poplatku z prodlení, tj. 103.623,00 Kč.
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 25.10.2016

Mgr. Michal Smek
Podpis vedoucího odboru Ing. Radek Hojný

