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NÁVRH USN. ZM/N 3089
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í
1. dopis pana K K ,

Děčín a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných
zakázek

2. dopis Z J , Desná
B. s c h v a l u j e

prominutí povinnosti pana K K , nar. 1959,
trv. hlášen Děčín, uhradit poplatek z prodlení
ve výši 74 842,- Kč, který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a
záloh na služby spojené s nájmem bytu č. 48 v budově č. p. 4326,
na adrese Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou, za období leden
až červen roku 2006
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DOPISY OBČANŮ

1)

Dopis pana K. K., Děčín – žádost o prominutí zbývající části poplatku z prodlení
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Vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek

Dopisem ze dne 14.1.2021 se na statutární město Jablonec nad Nisou obrátil pan K. K., nar. 
1959,  trv.  hlášen  Děčín,  a  požádal  o  prominutí  pohledávky  ve  výši  74 842,-  Kč z  titulu 
poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu 
vztahující se k bytu č. 48 v budově č. p. 4326, na adrese Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou, za 
období leden až červen roku 2006.

2Vzhledem 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.

Žadatel  užíval  na základě  nájemní smlouvy byt č.48 o velikosti  1+1 v budově č.  p.  4326 
v Jablonci nad Nisou na adrese Na Úbočí 14. Vzhledem k tomu, že žadatel neplnil na nájemní 
smlouvu řádně a včas, vzniknul mu dluh ve výši 9 873,- Kč s poplatkem z prodlení v celkové 
výši 112 830,-Kč dle rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 5.3.2009 č. j. 7 
C 338/2006-26, který nabyl právní moci dne 22.4.2009. Náklady řízení činily 600,-Kč.

Město Jablonec nad Nisou v rámci metodiky promíjení dluhů promíjí svým dlužníkům vždy 
nejvýše  80% poplatku  z  prodlení.  Jistina  dluhu  žadatele  činila  9  873,-  Kč  a  poplatek  z 
prodlení činil 112 830,- Kč. Žadatel ke dni konání zastupitelstva uhradil jistinu dluhu, náklady 
řízení  a část  poplatku  z prodlení  ve  výši  37  988,-Kč,  což  představuje  33,7  %  poplatku 
z prodlení. 

S ohledem  na  splnění  veškerých  podmínek  pro  prominutí  tohoto  dluhu  oddělení  právní 
a veřejných zakázek doporučuje dluh žadateli prominout.
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2)

Dopis Ing. Z. J., Desná – výzva k     pomoci zastupitelů policii při covidových kontrolách  

Výzva k pomoci zastupitelů policii při covidových kontrolách

Paní zastupitelky a pánové zastupitelé, posílám Vám svou výzvu k pomoci policii. Pomůžete-
li při covidových kontrolách, pak se sníží vysoké počty nakažených.  Tím se také sníží počet 
zemřelých občanů vlivem koronaviru.
Kde se například nedodržují Opatření vlády:
1) Po obci chodí těsně vedle sebe mládež ve skupinkách větších než je povolený počet dva - 
roušky přitom nemají
2) Na zastávkách jsou někteří lidé bez roušek
3) Ve veřejné dopravě jezdí lidé bez roušek, nebo s rouškami pod nosem
4) V obchodech se také vyskytují lidé (většinou mladší) s rouškou pod nosem atd.

Věřím, že občanům, ale i sami sobě a svým rodinám, pomůžete.
Případné dotazy rád zodpovím.

Z. J., nestraník, praktický sociolog atd.
22.1.2021

VÝZVA PRVNÍHO SENIORA ROKU ZASTUPITELŮM OBCÍ OHLEDNĚ POMOCI 
PŘETÍŽENÉ POLICII V OBLASTI KONTROLY DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ VLÁDY 
PROTI ŠÍŘENÍ KOROONAVIRU

Vláda vydala  k 27.12.2020 opatření  proti  šíření  koronaviru  v ČR. Jenže někteří  lidé tato 
opatření nedodržují (roušky rozestupy…). Jestliže v disciplinovaném Německu za nenošení 
roušky  je  automatická  pokuta  100  E,  tak  v  nedisciplinované  ČR  se  lidem  stále  jenom 
domlouvá. Jaká je v tom logika?
Státní  policie  má  přes  1000  lidí  nemocných.  To  je  také  jeden  z důvodů,  proč  nestíhá 
dostatečně chování občanů kontrolovat. Naštěstí v obcích máme také, v dnešní době, málo 
vytížené zastupitele. Ti by se měli o dění v obci dostatečně zajímat. A tak by neměl být pro ně 
problém při procházce po své obci se podívat na to, jak se občané chovají. Znalost obce je 
jeden z hlavních předpokladů pro dobré řízení obce. Takže na procházce je možné „zabít dvě 
mouchy jednou ranou“.
A proto bych chtěl vyzvat všechny zastupitele v ČR, aby se po svých obcích porozhlédli. 
V případě,  že  uvidí  nějaké  hříšníky  koronavirové,  takto  prostě  zatelefonují  městské  nebo 
státní policii.
Je celkem jasné, že lidé, kteří porušují Opatření vlády v době Nouzového stavu budou mít 
v sobě ještě tolik drzosti, ža se budou bránit tím, že je někdo udal. A že udavači jsou špatní 
lidé.
To si ovšem musí každý sám srovnat v hlavě. Je oznámení vraha udáním?
Podle  trestního  zákona  to  je  naše  povinnost.  Mám  podporovat  grázly  tím,  že  je  budu 
tolerovat?
Antirouškaři šíří nákazu dále, a je jim jedno, že již zemřelo s koronavirem přes 14.500 našich 
občanů – ponejvíce starších. Mně to ale jedno není. A proto vyzývám zastupitele k tomu, aby 
polici pomohli.

Ing. Z. J., nestraník, praktický sociolog atd. 
20.1.2021
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