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Anna Barkociová – prominutí části 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 pí Anně Barkociové prominutí dluhu na
poplatcích z prodlení v celkové výši 40.743,80 Kč ve smyslu rozhodnutí
Okresního soudu v Trutnově č. j. 36 Ro 3040/2004 - 8 z titulu poplatku z prodlení
s platbami nájemného a záloh na služby za byt v domě čp. 82 v ulici Palackého
Trutnově.
Zastupitelstvo města Trutnova
sch v alu je
01.01
pí Anně Barkociové prominutí dluhu na poplatcích z prodlení v celkové
výši 40.743,80 Kč ve smyslu rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově č. j.
36 Ro 3040/2004 - 8 z titulu poplatku z prodlení s platbami nájemného a
záloh na služby za byt v domě čp. 82 v ulici Palackého Trutnově.

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 24.04.2019

JUDr. Jana Hronešová
Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová

Dne 04.03.2019 jsme obdrželi žádost pí Anny Barkociové, U Svobodárny 1110/12, Libeň – Praha 9 o
prominutí části poplatku z prodlení za byt Palackého čp. 82, Trutnov.
Dle informace JUDr. Mourové u platebního rozkazu 36 Ro 3040/2004 - 8 – jistina 9.073,00 Kč
(zaplacena), náklady
soudního řízení – 6.600,00 Kč (zaplaceny), náklady v exekučním řízení
5.299,80 Kč (zaplaceny). Poplatek z prodlení byl vyčíslen celkem na částku 103.761,36 Kč.
Pí Barkociová uhradila na poplatcích 63.017,56 Kč. K prominutí zbývá částka 40.743,80 Kč.
1/2 poplatku z prodlení činí 51.880,68 Kč.
Dle Organizačního opatření č. 5/2015 – Správa pohledávek, Článek 9 Prominutí pohledávky (3) O
prominutí pohledávek, které vznikly při výkonu samostatné působnosti, do 20.000,00 Kč rozhoduje
rada města, o částkách nad 20.000,00 Kč rozhoduje zastupitelstvo města.
ZM dne 16.06.2003 schválen „Postup při projednávání žádostí dlužníků na nájemném z bytu“ –
prominutí části poplatku z prodlení. Dlužníci mají možnost požádat orgány města o prominutí ½
poplatku z prodlení až po předchozí úhradě dlužného nájemného, úhrad za služby, nákladů soudního
řízení a ½ poplatku z prodlení.
Pozn.: Žadatelka uhradila více jak ½ poplatku z prodlení, o 11.136,88 Kč více.

