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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 zánik pohledávek:
- ve výši 7.553,00 Kč zbývající část příslušenství (Ro 272/2001)
- ve výši 1.975,00 Kč náklady řízení (7 C 181/99, E 1865/2000)
- ve výši 14.580,00 Kč nezaplacené nájemné s příslušenstvím a 606,00
Kč náklady řízení (Ro 1600/2000)
- ve výši 19.480,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu
s příslušenstvím a 8.210,00 Kč náklady řízení (36 Ro 1877/2004)
za byt Na Vrchu čp. 152 po pí Valerii Tykalové.
Návrh na usnesení RM
01.02
Zastupitelstvu města Trutnova schválit odepsání pohledávek:
- ve výši 7.553,00 Kč zbývající část příslušenství (Ro 272/2001)
- ve výši 1.975,00 Kč náklady řízení (7 C 181/99, E 1865/2000)
- ve výši 14.580,00 Kč nezaplacené nájemné s příslušenstvím a 606,00
Kč náklady řízení (Ro 1600/2000)
- ve výši 19.480,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu
s příslušenstvím a 8.210,00 Kč náklady řízení (36 Ro 1877/2004)
za byt Na Vrchu čp. 152 po pí Valerii Tykalové.
Zastupitelstvo města Trutnova
b ere n a v ěd o mí
01.01
zánik pohledávek:
ve výši 7.553,00 Kč zbývající část příslušenství (Ro 272/2001)
ve výši 1.975,00 Kč náklady řízení (7 C 181/99, E 1865/2000)
ve výši 14.580,00 Kč nezaplacené nájemné s příslušenstvím a
606,00 Kč náklady řízení (Ro 1600/2000)
- ve výši 19.480,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu
s příslušenstvím a 8.210,00 Kč náklady řízení (36 Ro 1877/2004)
za byt Na Vrchu čp. 152 po pí Valerii Tykalové.

-

Návrh na usnesení ZM

sch v alu je
02.01
odepsání pohledávek:
- ve výši 7.553,00 Kč zbývající část příslušenství (Ro 272/2001)
- ve výši 1.975,00 Kč náklady řízení (7 C 181/99, E 1865/2000)
- ve výši 14.580,00 Kč nezaplacené nájemné s příslušenstvím a
606,00 Kč náklady řízení (Ro 1600/2000)
- ve výši 19.480,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu
s příslušenstvím a 8.210,00 Kč náklady řízení (36 Ro 1877/2004)
za byt Na Vrchu čp. 152 po pí Valerii Tykalové.

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 05.09.2018

JUDr. Jana Hronešová
Podpis vedoucího odboru Ing. Radek Hojný

Dne 06.08.2018 jsme obdrželi od MEBYSu Trutnov s.r.o. žádost o odepsání zbývající pohledávky za
pí Valerií Tykalovou, nar. 10.04.1943, posledně bytem Na Vrchu čp. 152, Trutnov z důvodu úmrtí.
Jedná se o dluhy za byt v domě čp. 152, Na Vrchu, Trutnov, Odpis žádají na základě vyjádření
JUDr. Blanky Mourové ze dne 30.07.2018. Potud žadatel.
Ze dne 30.07.2018 JUDr. Blanka Mourová, advokátka sděluje, že pí Valéria Tykalová dne 12.03.2018
zemřela a dědické řízení bylo usnesením Okresníhou soudu v Trutnově č. j. 10 D 412/2018-23
zastaveno dle ust. § 154 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních z toho důvodu, že
zůstavitel zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty.
Vzhledem k tomu, že není dědic, který by za dluhy zůstavitele odpovídal, nezbývá než pohledávky za
Valérií Tykalovou odepsat jako nevymahatelné.
Dle evidence se jedná o:
- 7.553,00 Kč zbývající část příslušenství (poplatku z prodlení) dle platebního rozkazu Okresního
soudu v Trutnově sp. zn. Ro 272/2001 ze dne 13.03.2001
- 1.975,00 Kč náklady soudního řízení ve věci vyklizení bytu dle rozsudku Okresního soudu
v Trutnově sp. zn. 7 C 181/99 ze dne 20.09.1999 a usnesení Okresního soudu v Trutnově sp. zn.
E 1865/2000 ze dne 28.03.2003
- 14.580,00 Kč nezaplacené nájemné za byt č. 2 v domě čp. 152, ulice Na Vrchu v Trutnově za
červen 1999 až duben 2000 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn. Ro
1600/2000 ze dne 22.11.2000 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným poplatkem z prodlení a
náklady soudního řízení ve výši 606,00 Kč
- 19.480,00 Kč nezaplacené úhrady za užívání bytu č. 2 v domě čp. 152, ulice Na Vrchu v Trutnově
za leden 2002 až únor 2003 dle platebního rozkazu Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 36 Ro
1877/2004 ze dne 19.08.2004 s příslušenstvím, tvořeným nevyčísleným úrokem z prodlení a
náklady soudního řízení ve výši 8.210,00 Kč.
Přílohou žádosti jsou:
1) Rozsudek Okresního soudu v Trutnově (právní moc 10.11.1999), č. j. 7C 181/99-1 ve věci o
přivolení k výpovědi z nájmu bytu
2) Platební rozkaz 272/2001-3 (právní moc 05.04.2001) o zaplacení 1.468,00 Kč
s příslušenstvím a náklady řízení 5.100,00 Kč k rukám JUDr. Blanky Mourové
3) Platební rozkaz 36 Ro 1877/2004-9 (právní moc 24.09.2004) o zaplacení 19.480,00 Kč
s příslušenstvím a náklady řízení 8.210,00 Kč k rukám JUDr. Blanky Mourové
4) Platební rozkaz Ro 1600/2000 (právní moc 13.12.2000) o zaplacení 14.580,00 Kč
s příslušenstvím a náklady řízení 606,00 Kč
5) Usnesení Okresního soudu v Trutnově č. j. E 1865/2000-28 (právní moc 23.04.2003) ve věci
výkonu rozhodnutí vyklizením bytu a uhrazení nákladů 975,00 Kč k rukám JUDr. Blanky
Mourové
6) Usnesení Exekutorského úřadu Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský, č. j. 158 EX 1484/16-34 ze
dne 26.07.2018 ve věci zastavení exekuce exekutorem bez návrhu.

