STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
4. schůze rady města dne: 18.02.2020
Bod pořadu jednání: 22
Prominutí poplatků z prodlení vzniklých z pohledávky z užívání městského bytu
Stručný obsah: Neslyšící nájemnice městského bytu si prostřednictvím své zmocněnkyně, vedoucí
České unie neslyšících, z. ú. v Liberci, požádala o prominutí poplatků z prodlení, které vznikly
jako příslušenství pohledávky - vyúčtování služeb za městský byt za roky 2003, 2004 a 2005.
Jistina pohledávky byla již zaplacena v roce 2014. Poplatky z prodlení, o jejichž prominutí žádá,
několikanásobně převyšují jistinu dluhu. Poplatky z prodlení jsou vymáhány exekučně.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: žádost dlužnice o prominutí poplatků z prodlení
Zpracoval:

Žáčková Renata, JUDr. - právník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora pro kulturu, školství, sociální
věci a cestovní ruch

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 2 - 27.02.2020
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
souhlasí
s prominutím poplatků z prodlení dlužnice [osobní údaj odstraněn] , nar. [osobní údaj
odstraněn] , bytem [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn] , ve výši 85 122 Kč,
které vznikly jako příslušenství pohledávky ve výši 11 371 Kč z vyúčtování služeb za roky
2003, 2004 a 2005 za užívání městského bytu na adrese [osobní údaj odstraněn] , které jsou
exekučně vymáhány Mgr. Magdalénou Popkovou, soudní exekutorkou se sídlem
Truhlářská 515, 460 01 Liberec 2, pod sp. zn. [osobní údaj odstraněn] dle přílohy č. 6
ukládá
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
T: 27.02.2020
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Důvodová zpráva
Neslyšící nájemnice městského bytu [osobní údaj odstraněn] , nar. [osobní údaj odstraněn] bytem
[osobní údaj odstraněn] si prostřednictvím své zmocněnkyně, vedoucí České unie neslyšících, z.ú. v
Liberci [osobní údaj odstraněn] , požádala o prominutí poplatků z prodlení, které vznikly jako
příslušenství pohledávky - vyúčtování služeb za městský byt na adrese [osobní údaj odstraněn] za roky 2003,
2004 a 2005. Jistina pohledávky (11 371 Kč) byla již zaplacena v roce 2014. Poplatky z prodlení, o
jejichž prominutí žádá (115 987 Kč), několikanásobně převyšují jistinu dluhu. Poplatky z prodlení jsou
vymáhány exekučně Mgr. Magdalénou Popkovou, soudní exekutorkou, se sídlem Truhlářská 515, 460
01 Liberec 2.
Statutární město Liberec může prominout úroky a poplatky z prodlení vzniklé z pohledávek z užívání
bytů a nebytových prostor v domech s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec, musí však
postupovat podle pravidel, schválených usnesením zastupitelstva města č. 86/2015 ze dne 26.3.2015,
která nabyla účinnosti dne 1.4.2015.
Podle těchto pravidel žádost o prominutí úroků a poplatků z prodlení vzniklých z pohledávek z užívání
bytů a nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Liberec (SML) může podat zletilý svéprávný
občan České republiky (nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR), který:
a) uhradil celou jistinu dluhu (tj. dlužné nájemné, zálohy na služby, vyúčtování),
b) kromě úroků, resp. poplatků z prodlení, o jejichž prominutí žádá, nemá žadatel žádnou jinou
neuhrazenou splatnou pohledávku vůči SML a
c) v minulosti nedošlo k prominutí úroků, resp. poplatků z prodlení vůči témuž žadateli.
V případě, že žadatel nesplní výše uvedené podmínky, nebude jeho žádost příslušnými orgány
města projednána.
Žádost se podává odboru školství, kultury a sociálních věcí, oddělení humanitnímu (SKHU), a to
písemně prostřednictvím podatelny SML.
V žádosti žadatel uvede následující:
 kdo žádost podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště),
 čeho žádá (prominutí jaké částky žádá),
 označení pohledávky, k níž se úroky/poplatek z prodlení vztahují (např. dluh na nájemném,
službách apod. vzniklý z nájmu bytu/nebytového prostoru – identifikace bytu/nebytového
prostoru),
 důvody, pro něž o prominutí úroků a/nebo poplatku z prodlení žádá.
Žadatel k žádosti doloží příjmy žadatele, resp. společné příjmy manželů za uplynulý rok (potvrzení
zaměstnavatele o výši příjmů, u osob samostatně výdělečně činných kopii živnostenského listu a
daňového přiznání za uplynulý rok) a čestné prohlášení o majetkových poměrech žadatele (vlastnictví
nemovitého majetku, vlastnictví podílů v obchodních společnostech aj.).
Žadatel k žádosti dále doloží aktuální dokumenty a potvrzení prokazující důvody, pro něž žadatel o
prominutí žádá (např. lékařská zpráva nikoliv starší jednoho měsíce, doklad o vedení na Úřadu práce,
potvrzení příslušných orgánů sociální péče atd.).
Paní [osobní údaj odstraněn] uhradila jistinu dluhu ve výši 11.371 Kč v roce 2014. Bylo zjištěno, že
nemá žádnou jinou neuhrazenou splatnou pohledávku vůči SML. Z dostupných databází nebylo
zjištěno, že by u ní v minulosti došlo k prominutí úroků resp. poplatků z prodlení.
V žádosti uvedla zmocněnkyně paní [osobní údaj odstraněn] , že žadatelka je neslyšící, ke komunikaci
využívá znakový jazyk a neorientuje se v psaném textu. Z důvodu neporozumění a komunikační bariéry
vzniklo paní [osobní údaj odstraněn] několik exekucí, např. také vůči Krajské nemocnici Liberec. Paní
[osobní údaj odstraněn] pobírá invalidní důchod I. stupně, který v loňském roce činil [osobní údaj
odstraněn] Kč měsíčně a žije ve velmi špatných sociálních podmínkách. V současné době je v jednání i
případné ustanovení opatrovníka, jelikož paní [osobní údaj odstraněn] se špatně orientuje v několika
sociálních oblastech a v běžném hospodaření s penězi. Vzhledem k příjmům žadatelky je celková dlužná
částka vymožitelná ve velmi dlouhodobém horizontu.
K žádosti byly přiloženy požadované přílohy - potvrzení o příjmech, čestné prohlášení o majetku,
lékařská zpráva a stav spisu vedeného exekutorkou.
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V žádosti je požadováno prominutí částky 115 987 Kč, ze stavu spisu [OSOBNÍ ÚDAJ ODSTRANĚN]
bylo však zjištěno, že poplatky z prodlení činily k 15.1.2020 85 122 Kč, částka 115 987 Kč je celková
dlužná částka včetně nákladů řízení. Pravidla, schválená usnesením zastupitelstva města č. 86/2015 ze
dne 26.3.2015, která nabyla účinnosti dne 1.4.2015, umožňují prominutí pouze poplatků z prodlení,
proto je navrhováno, aby rada města souhlasila s prominutím poplatků z prodlení ve výši 85 122 Kč.
Podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí prominutí dluhu vyššího než 20 000 Kč
schválit zastupitelstvo města.
Přílohy jsou neveřejné z důvodu ochrany osobních údajů.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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