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NÁVRH USN. ZM/N 3349
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í 
1. dopis paní R     B        , bytem              ,

Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení právního a
veřejných zakázek.

2. dopis pana R       L     , bytem          , Jablonec
nad Nisou, a vyjádření oddělení právního a veřejných
zakázek.

B. s  c  h  v  a  l  u  j  e 
1. prominutí povinnosti paní R     B        ,

nar.         , bytem              , Jablonec
nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 124 701,-
Kč, který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh
na služby spojené s nájmem bytu č.   v budově č. p.    ,
na adrese              , Jablonec nad Nisou, za období
od července do září roku 2007.

2. prominutí povinnosti pana R       L     ,
nar.          , bytem          , Jablonec nad Nisou,
uhradit poplatek z prodlení ve výši 61 097,-Kč, který
vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby
spojené s nájmem bytu č.   v budově č. p.     ,
na adrese          , Jablonec nad Nisou, za období
od března 2004 do října roku 2006.
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DOPISY OBČANŮ 

1) 

Dopis paní R. B., Jablonec nad Nisou – žádost o prominutí penále/dluhu 
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Vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek – p. Svobodná 

Dopisem ze dne 17.1.2022 se na zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou obrátila paní R. B., 

nar. ***, bytem ***, Jablonec nad Nisou, a požádala o prominutí pohledávky ve výši 126 923,- 

Kč z titulu poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby spojené s nájmem 

bytu vztahující se k bytu č. *** v budově č. p. *** na adrese ***, Jablonec nad Nisou, za období 

od července do září roku 2007. 

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. *** o velikosti 1+1 v budově č. p. *** v 

Jablonci nad Nisou na adrese ***. Vzhledem k tomu, že žadatelka neplnila na nájemní smlouvu 

řádně a včas, vzniknul jí dluh ve výši 15 140,- Kč s poplatkem z prodlení v celkové výši 170 

416,-Kč dle rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne  

*** č. j. ***. Náklady řízení činily 2 710,-Kč. 

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

nejvýše 80% poplatku z prodlení. Jistina dluhu žadatelky činila 15 140,- Kč a poplatek z 

prodlení činil 170 416,- Kč. Žadatelka ke dni konání zastupitelstva zaplatila jistinu dluhu, 

náklady řízení a část poplatku z prodlení ve výši 45 715,-Kč, což představuje 26,82% poplatku 

z prodlení.  

S ohledem na splnění veškerých podmínek pro prominutí tohoto dluhu oddělení právní a 

veřejných zakázek doporučuje dluh žadatelce prominout. 
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2) 

Dopis pana R. Laciho, Jablonec nad Nisou – žádost o prominutí penále/dluhu 
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Vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek – p. Svobodná 

Dopisem ze dne 24.1.2022 se na zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou obrátil pan R*** 

L***, nar. ***, bytem ***, Jablonec nad Nisou, zastoupen opatrovnicí paní V*** D***, a 

požádal o prominutí pohledávky ve výši 61 097,- Kč z titulu poplatku z prodlení za pozdní 

platby nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu vztahující se k bytu č. *** v budově 

č. p. ***, na adrese ***, Jablonec nad Nisou, za období od března 2004 do října roku 2006. 

 

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. 

 

Žadatel užíval na základě nájemní smlouvy byt č. *** v budově č. p. ***, na adrese ***, 

Jablonec nad Nisou. Vzhledem k tomu, že žadatel neplnil na nájemní smlouvu řádně a včas, 

vzniknul mu dluh ve výši 40 570,- Kč s poplatkem z prodlení v celkové výši 193 113,-Kč dle 

platebního rozkazu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne *** č. j. ***. Náklady řízení 

činily 2 430 Kč.  

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

nejvýše 80% poplatku z prodlení. Jistina dluhu žadatele činila 40 570,- Kč a poplatek z prodlení 

činil 193 113,- Kč. Žadatel ke dni podání žádosti zaplatil jistinu dluhu, náklady řízení a část 

poplatku z prodlení ve výši 132 016,-Kč, což představuje 68,36% poplatku z prodlení. 

S ohledem na splnění veškerých podmínek pro prominutí tohoto dluhu oddělení právní a 

veřejných zakázek doporučuje dluh žadateli prominout. 

 

 


