RM_23_M3a1
MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

08.12.2020

Datum projednání v RM

15.12.2020

Datum projednání v ZM

-

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Odbor
majetku města

Zpracoval

Bc. Soňa Mazalová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Šárka Popelková – prominutí části poplatku z prodlení

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Porada vedení doporučuje variantu A)
Rada města Trutnova
ALTERNATIVNĚ
A)
nesouhlasí
01.01
s prominutím části poplatku z prodlení ve výši 8.220,00 Kč paní Šárce
Popelkové za užívání nebytových prostor v objektu Lhota u Trutnova, čp. 6
(restaurace ve Lhotě).
B)
souhlasí
01.01
s prominutím části poplatku z prodlení ve výši 8.220,00 Kč paní Šárce
Popelkové za užívání nebytových prostor v objektu Lhota u Trutnova, čp. 6
(restaurace ve Lhotě).

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.
Přílohy:
Žádost Šárky Popelkové
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ , položka
Kontrola materiálu právníkem před PV:
Datum: 08.12.2020

.
Mgr. Jiří Ratajík

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová
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Důvodová zpráva:
Dne 20.10.2020 jsme obdrželi žádost od paní Šárky Popelkové o prominutí ½ poplatku z prodlení ve výši
8.220,00 Kč.
Paní Šárka Popelková užívala od 07.04.2011 do 30.04.2015 jako nájemce nebytový prostor v čp. 6 ve Lhotě
u Trutnova (restaurace ve Lhotě). Z důvodu neplacení nájemného a záloh na služby vznikl paní Popelkové
vůči městu Trutnovu dluh ve výši 91.594,00 Kč a byla jí vypovězena nájemní smlouva (částka dluhu
nezahrnuje poplatek z prodlení).
Dle informace MEBYS Trutnov s.r.o. byl již samotný dluh vůči městu Trutnovu paní Popelkovou uhrazen.
Poplatek z prodlení byl vyčíslen na částku 16.440,00 Kč. Dne 07.10.2019 uhradila paní Popelková část
poplatku ve výši 2.191,00 Kč (tato částka zahrnovala také úhradu nákladů ve výši 605,00 Kč) a dne
17.08.2020 částku ve výši 6.635,00 Kč. Nyní paní Popelková žádá o prominutí zbývající částky poplatku
z prodlení ve výši 8.220,00 Kč.
Paní Šárka Popelková měla veden u MěÚ Trutnov neuhrazený dluh za dopravní přestupky, který po
upozornění se strany referentky Odboru majetku města uhradila dne 25.11.2020 v inforecepci MěÚ.
Poznámka OMM:
Dne 16.06.2003 usnesením č. ZM 2003-164/3 Zastupitelstvo města Trutnova schválilo „Postup při
projednávání žádostí dlužníků na nájemném z bytu“. Na základě tohoto usnesení mohou dlužníci, kteří dluží
na nájemném z bytu požádat o prominutí části poplatku z prodlení (maximálně ½). Podmínkou je předchozí
úhrada dlužného nájemného, úhrada poplatků za služby, nákladů soudního řízení a úhrada ½ poplatku
z prodlení. O prominutí části poplatku z prodlení ve výši do 20.000,00 Kč včetně rozhoduje rada města.
Orgány města při projednávání žádosti přihlédnou zejména k důvodům, které dlužníka vedly k tomu, že řádně
neplatil nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu.
Toto usnesení se týká výlučně bytů. U nebytových prostor nebyl stanoven žádný postup pro dlužníky, který
by umožňoval prominutí části poplatků.
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