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DOPISY OBČANŮ 

1) 

Dopis paní P. L., Jablonec nad Nisou – žádost o prominutí zbytku penále 
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Vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek 

Dopisem ze dne 3.12.2020 se na zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad Nisou obrátila 

paní P. L., bytem Jablonec nad Nisou, a požádala o prominutí zbývajícího poplatku z prodlení 

ve výši 367 793,- Kč z titulu neuhrazení nájemného a vyúčtování služeb spojených s užíváním 

bytu č. 3 v budově č. p. 125, na adrese Želivského 3, Jablonec nad Nisou za rok 2008, leden až 

listopad 2009 a z titulu bezdůvodného obohacení za užívání předmětného bytu po skončení 

nájemního vztahu. 

Vzhledem k tomu, že částka přesahuje 20 000 Kč je žádost předložena zastupitelstvu města dle 

ust. § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení. 

Žadatelka užívala na základě nájemní smlouvy byt č. 3 o velikosti 1+3 v prvním nadzemním 

podlaží budovy č. p. 125 na adrese Želivského 3, Jablonec nad Nisou. Nájem bytu byl z důvodu 

nehrazení nájemného ukončen výpovědí ke dni 30.11.2009, žadatelka byt odevzdala 

pronajímateli až 12.3.2010. Vzhledem k tomu, že žadatelka neuhradila řádně nájemné a 

vyúčtování za služby spojené s užíváním předmětného bytu za rok 2008, 2009 a 2010, vzniknul 

jí dluh ve výši 54 997,- Kč na jistině, přiznáno rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad 

Nisou ze dne 15.3.2012, právní moc 24.4.2012. S ohledem na datum úhrady jistiny byl paní 

Liškové dopočítán zákonný poplatek z prodlení, který činil celkem 459 751,-Kč. Paní P. L. ke 

dni konání zastupitelstva uhradila jistinu, náklady řízení a část poplatku z prodlení ve výši 

91 958,-Kč, odpovídající 20 % z celkové částky poplatku z prodlení. 

Město Jablonec nad Nisou v rámci metodiky promíjení dluhů promíjí svým dlužníkům vždy 

nejvýše 80% poplatku z prodlení, přičemž jistina dluhu musí být zcela uhrazena. S ohledem na 

výše uvedené tedy žadatelka ke dni konání zastupitelstva podmínky pro prominutí dluhu 

splňuje.  

Oddělení právní a veřejných zakázek doporučuje dluh žadatelce prominout. 
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2) 

Dopis Děkanství římskokatolické farnosti v Jablonci n. N. – nesouhlas s výstavbou v ul. 

Saskova 
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Společné vyjádření kanceláře primátora a oddělení interního auditu a stížností 

Tento dopis (adresovaný primátorovi, zastupitelstvu a radě) je jedním z několika nesouhlasných 

vyjádření občanů s výstavbou v ul. Saskova. Oddělení interního auditu a stížností eviduje i 

petici občanů proti výstavbě v ulici Saskova, kterou podpořilo svým podpisem 96 občanů. 

Petice byla doručena 20.10.2020 a hned 22.10.2020 předložena zastupitelstvu. Výsledkem 

projednání bylo stažení bodu Převody pozemků, tedy předmětu, proti kterému petice 

směřovala. Petenti byli o tomto kroku informování a byla s nimi zahájena jednání na úrovni 

vedení města a dotčených odborných útvarů. Na prosincovém zastupitelstvu 17.12.2020 bude 

prodej dotčených pozemků zastupitelům opět předložen v bodě Převody pozemků. 
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