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Jiří Číhala – prominutí ½ poplatku z prodlení

Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
dopor uč uj e
01.01
Zastupitelstvu města Trutnova schválit p. Jiřímu Číhalovi prominutí dluhu
na poplatcích z prodlení v celkové výši 31.830,00 Kč ve smyslu „Uznání
dluhu a dohody o splátkovém kalendáři ze dne 30.04.2012“ mezi MBP
Trutnov s.r.o., Horská 5, Trutnov a p. Jiřím Číhalou z titulu poplatku
z prodlení s platbami nájemného a záloh na služby za byt č. 1 v domě č.p.
22 Krakonošovo nám. Trutnov.
Zastupitelstvo města Trutnova
sch v alu je
01.01
p. Jiřímu Číhalovi prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové
výši 31.830,00 Kč ve smyslu „Uznání dluhu a dohodě o splátkovém
kalendáři ze dne 30.04.2012“ mezi MBP Trutnov s.r.o., Horská 5,
Trutnov a p. Jiřím Číhalou z titulu poplatku z prodlení s platbami
nájemného a záloh na služby za byt č. 1 v domě č.p. 22 Krakonošovo
nám. Trutnov.

Důvodová zpráva:
Dne 04.11.2016 jsme obdrželi od p. Jiřího Číhaly, Krakonošovo nám. 22 žádost o prominutí ½
poplatku z prodlení za byt Krakonovošovo nám. 22, Trutnov. V r. 2011 – 2012 mu vznikl na bytě
Krakonošovo nám. 22, Trutnov dluh ve výši 51.497,00 Kč. Tento dluh uhradil. Byl vyčíslen poplatek
z prodlení ve výši 63.659,81 Kč. K dnešnímu dni uhradil částku ve výši 31.830,00 Kč. Tímto žádá o
prominutí druhé ½ poplatku z prodlení. Potud Žadatel.
Dne 30.04.2012 bylo sepsáno „Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři“ mezi MBP Trutnov
s.r.o., Horská 5, Trutnov a p. Jiřím Číhalou. Dlužná částka byla vyčíslena na 51.497,00 Kč. Dluh
vznikl za období 04/2011 – 03/2012 za nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1 v č.p. 22
Krakonošovo nám. Trutnov.
Poplatek z prodlení byl vyčíslen na částku 63.659,81 Kč. Z této částky p. Jiří Číhala k 04.11.2016
uhradil na poplatku z prodlení částku ve výši 31.830,00 Kč.

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 22.11.2016

Mgr. Michal Smek
Podpis vedoucího odboru Ing. Radek Hojný

