
Město Příbram                                                     Pro jednání ZM 

odbor: městská realitní kancelář dne:   18.5.2015 

 
Název bodu jednání: 
[>>>Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů, u kterých je evidován pouze 
poplatek z prodlení – dluh uhrazen před vyhlášením "penálových prázdnin". 
<<<] 
 
Předkládá:  Rada Města                  
 
Zpracoval:  Ing. Pavla Sýkorová  
   
Projednáno:  RM dne :  13.4.2015      
  
   přijato usn. č.   304/2015 
                  
 

Text usnesení RM:   Rada    doporučuje   ZM schválit odpis poplatku z prodlení ve výši 1 875 864,50 
Kč u nájemníků uvedených v příloze, kteří uhradili dluh na nájmu a službách před vyhlášením 
tzv.„penálových prázdnin“  
 
 
Napsala:  Lenka Čebrová                  
                                       

 
 
Důvodová zpráva: 
 
Předkládáme návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů (evidované u městské 
realitní kanceláře), u kterých jsme evidovali k 15.9.2014 pouze dlužný poplatek z prodlení.  

Výše poplatku z prodlení  navrhovaná k odpisu ZM je 1 875 864,50 Kč. 

Jedná se o bývalé nájemníky bytů, kteří byli z městských bytů vyklizení, popř. se sami z bytu 
odstěhovali (2). Pouze 2 nájemníci v městských bytech ještě bydlí (p. Portelekyová a p. Stračánková) 
 
 
Všichni nájemníci uvedení v příloze nemají vůči Městu Příbram žádný dluh na nájmu a službách.  
 
 
 
Projednáno RM dne 2.3.2015 - R.usn.č.167/2015        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

předložené právní stanovisko ve věci tzv. „penálových prázdnin“. 
 

II.   u k l á d á 
Městské realitní kanceláři, aby v součinnosti s odborem právním vypracovala nový seznam 
dlužníků, kteří splnili (nesplnili) podmínky penálových prázdnin ve smyslu právního stanoviska 
ze dne 26.02.2015. 

 
 
 
Příloha: návrh na odpis poplatků z prodlení u nájemníků bytů (je evidován pouze poplatek z prodlení) 
 
 
 
 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>>ZM  schvaluje - neschvaluje 

odpis poplatku z prodlení ve výši 1 875 864,50 Kč u nájemníků uvedených v příloze, kteří uhradili dluh 

na nájmu a službách před vyhlášením tzv.„penálových prázdnin“<<<) 
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Příloha : 
 
Návrh na odpis poplatků z prodlení u nájemníků bytů (je evidován pouze poplatek z prodlení) 
 

Jméno Byt 
Penále 
Kč 

BROŽ PETR PRIBRAM I/117/4 5906,00 

BURDOVÁ LUDMILA PŘÍBRAM VII/74/19 49829,00 

ILOVIČNÝ MIROSLAV PŘÍBRAM VII/74/2 772465,00 

OTEPKA  RUDOLF PRIBRAM VIII/93/3 296427,00 

PORTELEKYOVÁ VERONIKA PRIBRAM III/106/1 2337,00 

ŠIC JOSEF PRIBRAM VII/320/10 7997,00 

STRAČÁNKOVÁ  ZDEŇKA PRIBRAM IV/5/28 794,00 

VAGAIOVÁ SIMONA PRIBRAM IV/5/27 11876,50 

VOSÁHLO JAROSLAV PŘÍBRAM VII/252/3 705219,00 

ZÁBORCOVÁ SOŇA PRIBRAM VII-170-2 23014,00 

Celkem   1875864,50 
 


