Magistrát města Děčín
materiál do jednání zastupitelstva města
dne: 21. 1. 2016
Název:

Žádost paní
splátek

ZM 16 01 05 07

o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní
o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek a
schvaluje
uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní
výši 47.065 Kč v předloženém znění.

v celkové

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 1. 2016 žádost o uzavření dohody o
uznání dluhu a povolení splátek a usnesením č. RM 16 01 37 03 doporučila zastupitelstvu
města schválit dohodu o uznání dluhu a povolení splátek s paní
v celkové výši 47.065 Kč, v předloženém znění.

47.065 Kč

Cena:

Návrh postupu: RM doporučuje uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
V souladu se směrnicí č. 4-4 ze dne 2. 12. 2014 požádala nájemnice městského bytu odbor
místního hospodářství a majetku města o projednání a schválení dohody o uznání dluhu a
povolení splátek.
Žadatelka:
dlužná částka se skládá
z nedoplatku nájmu v částce 39.239 Kč, poplatku z prodlení v částce 6.748 Kč, úroku
z prodlení v částce 1.078 Kč.

Zpracoval:

Ing. Tomáš Martinček

OMH

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl, CSc.

PRIM

Počet příloh:
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Uznání dluhu a dohoda o splátkách
v souladu s ustanovením § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
Statutární město Děčín,
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO 00261238
zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou statutárního města Děčín
(dále jen „věřitel“)
a
(dále jen „dlužník“)
uzavírají toto
Uznání dluhu a dohodu o splátkách
I.
1.

Účastníci této dohody prohlašují, že dlužník dluží věřiteli ke dni podpisu této dohody:
a) Nájemné a služby spojené s užíváním bytu
b) Poplatek z prodlení 2,5‰
c) Poplatek z prodlení 1‰
d) Úrok z prodlení

2.

ve výši:
39.239 Kč
6.688 Kč
60 Kč
1.078 Kč

Částku 47.065 Kč uznává dlužník co do důvodu i výše včetně zákonného příslušenství a
zavazuje se jej zaplatit v souladu s čl. II. této dohody.

II.
1.

Účastníci této dohody se dohodli na úhradě dluhu specifikovaného v čl. I této dohody
formou splátkového kalendáře následovně:
Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj závazek ve výši 47.065 Kč v pravidelných
měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč. První splátka bude uhrazena nejpozději do konce
měsíce prosince 2015. Počínaje měsícem prosinec 2015 bude hrazen dluh v pořadí
nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s žíváním bytu, úrok a poplatek z prodlení.

2.

Po uhrazení nedoplatku dle bodu 1a) a 1c) článku I může dlužník požádat věřitele o
prominutí (snížení) nedoplatku za příslušenství z prodlení.

3.

Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u ČS, a.s., č.ú.
4169292/0800 pod variabilním symbolem 193202501 nebo hrazeny v hotovosti
v pokladně Magistrátu města Děčín.

4.

Za dobu povolení splátek je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku
z prodlení dle platného nařízení vlády. Dlužník se zavazuje zaplatit úrok z prodlení do
8 dnů ode dne obdržení výzvy věřitele k jeho zaplacení.

5.

V případě prodlení s úhradou byť jen jediné měsíční splátky, delšího než 5 dnů, ztrácí
dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je
povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele.

III.
1.

Jakékoliv změny této dohody mohou být učiněny pouze na základě písemných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

2.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti schválením zastupitelstva města Děčín a
dnem podpisu oběma smluvním stranami.

3.

Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu náležitě přečetli a souhlasí s jejím
obsahem. Účastníci této dohody dále prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena za jejich
vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na
důkaz toho připojují níže své podpisy.

V …………….. dne ……………………

V …………….. dne ……………………

Mgr. Marie Blažková
primátorka statutárního města Děčín
………………………………………..
věřitel

………………………………………..
dlužník
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