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Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Porada vedení
dopor uč uj e
Návrh na usnesení PV
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
dopor uč uj e
01.01
Zastupitelstvu města Trutnova vzít na vědomí nevymahatelnost pohledávek:
- ve výši 100.787,00 Kč poplatek z prodlení a 7.469,00 Kč náklady
soudního výkonu rozhodnutí (36 Ro 290/2007)
- ve výši 2.161,00 Kč poplatek z prodlení a 18.547,00 Kč úrok
z prodlení (32 Ro 1133/2007)
- ve výši 3.824,38 Kč část jistiny, 23.154,40 Kč náklady soudního
řízení a 15.483,60 Kč úrok z prodlení (36 Ro 790/2008)
- ve výši 20.209,00 Kč jistina, 13.904,60 Kč náklady soudního řízení a
4.682,40 Kč úrok z prodlení
vůči dlužnici pí Haně Rejlové za užívání bytu v domě Náchodská čp. 1,
Trutnov 3 z důvodu splnění oddlužení dlužnice a osvobození od dalšího
Návrh na usnesení RM plnění.
01.02
Zastupitelstvu města Trutnova schválit odepsání pohledávek:
- ve výši 100.787,00 Kč poplatek z prodlení a 7.469,00 Kč náklady
soudního výkonu rozhodnutí (36 Ro 290/2007)
- ve výši 2.161,00 Kč poplatek z prodlení a 18.547,00 Kč úrok
z prodlení (32 Ro 1133/2007)
ve výši 3.824,38 Kč část jistiny, 23.154,40 Kč náklady soudního
řízení a 15.483,60 Kč úrok z prodlení (36 Ro 790/2008)
ve výši 20.209,00 Kč jistina, 13.904,60 Kč náklady soudního řízení
a 4.682,40 Kč úrok z prodlení
vůči dlužnici pí Haně Rejlové za užívání bytu v domě Náchodská čp. 1,
Trutnov 3 z důvodu splnění oddlužení dlužnice a osvobození od dalšího
plnění.

Návrh na usnesení ZM

Zastupitelstvo města Trutnova
b ere n a v ěd o mí
01.01
záník pohledávek:
- ve výši 100.787,00 Kč poplatek z prodlení a 7.469,00 Kč náklady
soudního výkonu rozhodnutí (36 Ro 290/2007)
- ve výši 2.161,00 Kč poplatek z prodlení a 18.547,00 Kč úrok
z prodlení (32 Ro 1133/2007)
- ve výši 3.824,38 Kč část jistiny, 23.154,40 Kč náklady soudního
řízení a 15.483,60 Kč úrok z prodlení (36 Ro 790/2008)
- ve výši 20.209,00 Kč jistina, 13.904,60 Kč náklady soudního řízení a
4.682,40 Kč úrok z prodlení
vůči dlužnici pí Haně Rejlové za užívání bytu v domě Náchodská čp. 1,

Trutnov 3 z důvodu splnění oddlužení dlužnice a osvobození od
dalšího plnění.

sch v alu je
02.01
odepsání pohledávek:
- ve výši 100.787,00 Kč poplatek z prodlení a 7.469,00 Kč náklady
soudního výkonu rozhodnutí (36 Ro 290/2007)
- ve výši 2.161,00 Kč poplatek z prodlení a 18.547,00 Kč úrok
z prodlení (32 Ro 1133/2007)
- ve výši 3.824,38 Kč část jistiny, 23.154,40 Kč náklady soudního
řízení a 15.483,60 Kč úrok z prodlení (36 Ro 790/2008)
- ve výši 20.209,00 Kč jistina, 13.904,60 Kč náklady soudního řízení a
4.682,40 Kč úrok z prodlení
vůči dlužnici pí Haně Rejlové za užívání bytu v domě Náchodská čp. 1,
Trutnov 3 z důvodu splnění oddlužení dlužnice a osvobození od
dalšího plnění.
Důvodová zpráva:
Viz níže.

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem před PV
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JUDr. Jana Hronešová
Podpis vedoucího odboru Ing. Radek Hojný

Dopisem dne 30.04.2018 jsme od MEBYSu Trutnov s.r.o., Horská čp. 5, Trutnov obdrželi žádost o
odepsání zbývající pohledávky za pí Hanou Rejlovou, nar. 22.01.1973 za byt č. 1 v čp. 1 Náchodská,
541 03 Trutnov, z důvodu ukončení insolvenčního řízení.
Dle informace JUDr. Mourové v insolvenčním řízení dlužnice Hany Rejlové bylo usnesením Krajského
soudu v Hradci Králové čj. KSHK 45/INS 14971/2011 ze dne 17.04.2018 vzato na vědomí splnění
oddlužení dlužnice Hany Rejlové a dlužnice byla osvobozena od placení pohledávek zahrnutých do
oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
V průběhu insolvenčního řízení byly dluhy Hany Rejlové vůči městu Trutnov postupně spláceny tak, že
byla zaplacena:
- dle platebního rozkazu OS Trutnov 36 Ro 290/2007 jistina a náklady soudního řízení
- dle platebního rozkazu OS Trutnov 32 Ro 1133/2007 jistina a náklady soudního řízení
- dle platebního rozkazu OS Trutnov 36 Ro 790/2008 část jistiny do výše 52.881,62 Kč.
Vzhledem k tomu, že dlužnice byla od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení ve zbývající dosud
nezaplacené části osvobozena, nezbývá než zbývající část pohledávek za Hanou Rejlovou, a to:
- dle platebního rozkazu OS Trutnov 36 Ro 290/2007 poplatek z prodlení 100.787,00 Kč,
náklady soudního výkonu rozhodnutí 7.469,00 Kč
- dle platebního rozkazu OS Trutnov 32 Ro 1133/2007 poplatek z prodlení 2.161,00 Kč, úrok
z prodlení 18.547,00 Kč
- dle platebního rozkazu OS Trutnov 36 Ro 790/2008 část jistiny do výše 3.824,38 Kč, náklady
soudního řízení 23.154,40 Kč, úrok z prodlení 15.483,60 Kč a
- dle platebního rozkazu OS Trutnov 25E Ro 26/2008 jistinu 20.209,00 Kč, náklady soudního
řízení 13.904,60 Kč a úrok z prodlení 4.682,40 Kč odepsat jako nevymahatelnou.
Přílohy:
Platební rozkaz 36 Ro 790/2008 – 9 o zaplacení 56.706,00 Kč s příslušenstvím a náklady řízení
23.154,50 Kč – OS Trutnov, právní moc 14.08.2008
Platební rozkaz 32 Ro 1133/2007 – 9 o zaplacení 54.555,00 Kč s příslušenstvím a náklady řízení
22.624,00 Kč – OS Trutnov, právní moc 17.01.2008
Platební rozkaz 25E Ro 26/2008 – 15 o zaplacení 20.209,00 Kč s příslušenstvím a náklady řízení
13.904,60 Kč – OS Trutnov, právní moc 03.12.2008
Platební rozkaz 36 Ro 290/2007 – 11 o zaplacení 22.828,00 Kč s příslušenstvím a náklady řízení
14.950,00 Kč – OS Trutnov, právní moc 17.04.2007.
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové čj. KSHK 45 INS 14971/2001-B-50/ celk. 4 ve věci
splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení pohledávek – Hana Rejlová, nar. 22.01. 1973,
Polská čp. 115, Trutnov ze dne 17.04.2018.

