
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVEM
MĚSTA

 JINDŘICHŮV HRADEC 
29. zasedání, dne 26.05.2021

V Jindřichově Hradci dne 17.5.2021
Usnesení číslo: /29Z/2021 
 
Název: Žádost o povolení splátek dluhu - 
 
Předkládá: RADA MĚSTA

 Vypracoval: Ing. Nikola Tajmlová 
 
Důvodová zpráva:

 
Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením č. 316/14R/2021 ze dne 3.5.2021 souhlasila v souladu s
předloženým návrhem s uzavřením dohody o splátkách a uznání dluhu mezi městem Jindřichův Hradec a

a požadovala materiál předložit zastupitelstvu
města k rozhodnutí.

Dne 12.3.2021 se na oddělení právní odboru kanceláře starosty obrátila 
, s žádostí o povolení splátek dlužného nájemného a dlužné zálohy na služby spojené

s užíváním bytu v částce 37.200,--Kč v měsíčních splátkách 1.000,--Kč počínaje měsícem dubnem 2021. 
 chce narovnat dluhy vůči městu Jindřichův Hradec, které ji vznikly z důvodu pracovní

neschopnosti a úpadku podnikání.

1./ Dlužník je dle rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci č.j. 18 C 119/2015-20 ze dne 7.5.2015
povinen zaplatit věřiteli částku 33.818,-Kč takto:

 částku 22.490,-Kč s poplatkem z prodlení ke dni 16.3.2015 v částce 38.339,-Kč a poplatek z prodlení ve výši
2,5 promile denně z dlužné částky 22.490,-Kč od 17.3.2015 do zaplacení, nejméně však 25,-Kč za každý i
započatý měsíc prodlení,

 a částku 11.328,-Kč s poplatkem z prodlení ke dni 16.3.2015 v částce 2.583,-Kč a dále poplatek z prodlení
z dlužné částky 11.328,-Kč od 17.3.2015 do zaplacení ve výši 1 promile za každý den prodlení, nejméně
však 10,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení, ve splátkách po 1.000,-Kč měsíčně splatných do každého
posledního dne v měsíci počínaje měsícem červnem 2015 pod ztrátou výhody splátek a náklady řízení
v částce 1.691,-Kč.

Rozsudek nabyl právní moci dne 24.6.2015.

2./ Výkon rozhodnutí srážkami z důchodu, je dle usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci č.j. 18 E
2/2017-4 ze dne 7.2.2017 k uspokojení nepřednostní pohledávky v celkové výši 33.818,--Kč takto:

 částku 22.490,-Kč s poplatkem z prodlení ke dni 16.3.2015 v částce 38.339,-Kč a poplatek z prodlení ve výši
2,5 promile denně z dlužné částky 22.490,-Kč od 17.3.2015 do zaplacení, nejméně však 25,-Kč za každý i
započatý měsíc prodlení,

 a částku 11.328,-Kč s poplatkem z prodlení ke dni 16.3.2015 v částce 2.583,-Kč a dále poplatek z prodlení
z dlužné částky 11.328,-Kč od 17.3.2015 do zaplacení ve výši 1 promile za každý den prodlení, nejméně
však 10,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 1.691,-Kč jakož
to i nákladů tohoto výkonu rozhodnutí v částce 1.691,-Kč.

Usnesení č.j. 18 E 2/2017-4 nabylo právní moci dne 7.3.2017.

Na pohledávku shora uvedenou nebylo uhrazeno ničeho.

Specifikace dluhu :

měsíc/rok             dl. částka                 

VS 2011 - část     4.765,--Kč                                
 VS 2012             13.421,--Kč                                     

 VS 2013             11.328,--Kč                              
   4/2013               4.304,--Kč                             

soudní náklady     dl. částka



18 C 119/2015      1.691,--Kč
 18 E 2/2017          1.691,--Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem              37.200,--Kč                                                              

Na základě žádosti by dlužná částka jistiny 37.200,--Kč byla žadatelem hrazena v měsíčních splátkách 37 x
1.000,--Kč a 1 x 200,--Kč počínaje měsícem dubnem 2021 vždy k 20. dni v měsíci. Po zaplacení dlužné
částky jistiny pohledávky budou dopočítány poplatky z prodlení ke dni podání žádosti o povolení splátek
dluhu, které vzhledem k dlouhotrvajícímu dluhu vůči městu Jindřichův Hradec budou vysoké a paní Balážová
bude po zaplacení jistiny žádat o jejich prominutí.

Dohoda o splátkách a uznání dluhu bude v případě kladného projednání uzavřena s dlužníkem v souladu
se schváleným vzorem.

Vzhledem k tomu, že lhůta splatnosti dluhu je delší než 18 měsíců, přísluší rozhodnutí v této věci do
kompetence Zastupitelstva města Jindřichův Hradec.

 

 
 

Návrh na usnesení
 
Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
 v souladu s předloženým návrhem uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi městem

Jindřichův Hradec a , dle předloženého
návrhu

  

 
 
 

 
 

přílohy: 1. Žádost o povolení splátek dluhu 
 2. Návrh dohody o splátkách a uznání dluhu




