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21.
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
10. Zastupitelstva města

konaného dne 2.3.2020

Bytová problematika - vyřazení části pohledávek z účetnictví

Na základě Příkazní smlouvy o obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit

a o výkonu dalších práv a povinností ze dne 25.06.2018 účinné dne 01.07.2018 předložila dne 27.01.2020

Správa bytů NMNM s.r.o., Nové Město na Moravě, jakožto příkazník, návrh na odpis dluhů na nájemném včetně

služeb viz, příloha Č 1 tohoto mater/á/u. Na vyžádání byly městu správcem následně zaslány kopie Usnesení OS

a exekutora k projednávané problematice vLz. přílohy Č2-Č4 tohoto mater/á/u.

K odpisu (vyřazení části pohledávek z účetnictví) je navrhován dluh na bytovém hospodářství

v celkové výši 81.976,00 Kč, z toho 34.905,00 Kč činí dluh na nájemném včetně záloh na službách

spojených s užíváním bytu v č.p. 301 (jistina dluhu); 44.739,00 Kč činí dluh na poplatcích a úrocích z prodlení

vyčíslených ke dni konání ZM dne 02.03.2020 za byt v č.p. 301 (příslušenství dluhu) a 2.332,00 Kč činí dluh na

nákladech na soudní řízení za byt v č.p. 301 viz přílohy Č2, č.3 a Č4 tohoto mater/á/u, a to z důvodu úmrtí

bývalého nájemce bytu, který zanechal majetek nepatrné hodnoty, tento byl vydán vypraviteli

pohřbu, současně došlo k zastavení exekuce na vymáhání peněžité povinnosti bez náhrady

nákladů oprávněnému.

85 písm. f) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti města v celkové výši 81.976,- Kč představující jistinu

dluhu za nájemné včetně služeb spojených s užíváním bytu č. 301;; na ul. Drobného v Novém Městě na

Moravě ve výši 34.905 Kč včetně poplatku a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 02.03.2020 ve výši

44.739 Kč a nákladů na soudní řízení ve výši 2.332 Kč, bývalého nájemce bytu č.301: na ul. Drobného v

Novem Městě na Moravě ‚ zemřele 2018

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Marcela Popelková

Vyjádření:
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Návrh části dluhů k odpisu byl projednán na jednání dne

05.02.2020 za účasti vedení města, odboru SMM a správce domů viz.
příloha č. 7 tohoto materiálu, doporučeno k odpisu.
Správa bytů NMNM s.r.o., Nové Město na Moravě doporučuje
odpis uvedených dluhů v navržené výši.
Odbor SMM doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém znění.
Stanovisko odboru je v souladu se závěrem přijatým na jednání dne
05.02.2020.
Dle vyjádření finančního odboru vyřazením části pohledávek z
účetnictví nedochází k prominutí pohledávky ani zastavení již
probíhajících exekucí. Jedná se o vyřazení majetku z účetní evidence, a
to z důvodu, že neexistuje pravděpodobnost vymožení pohledávky. V
případě, že dojde k úhradě pohledávky nebo její část, bude taková platba

po účetním odpisu přijata jako úhrada dané pohledávky nebo její části.
Tyto pohledávky jsou navrhovány k vyřazení z účetnictví, protože uměle
navyšují hodnotu majetku města a snižují vypovídací schopnost účetních
výkazů, které kontrolují pracovníci přezkumu hospodaření obcí.
Předložená problematika byla projednána na 21. RM konané dne

24.02.2020 pod bodem 25) programu, RM doporučila ZM k

vyřazení pohledávky po zemřelém nájemci.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Postup pro zamezení dalšího nárůstu dluhů

Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 3/2016 pro pronájem
bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě řeší mimo jiné i postup
pro zamezení dalšího nárůstu dluhů u bydlících dlužníků. Problematika
nájmu bytů je řešena v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník - výpovědi z nájmu, důvody, některé lhůty apod.
Jednotlivé kroky směřující k řešení dluhů, Jak je žádoucí je věcně a
termínově realizovat, jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu, a to
včetně odpovědné osoby, která je má provést a včetně termínů jejich
plnění viz, příloha ČS tohoto materiálu.

Problematika dlužného nájemného je řešena v souladu s ust. či. 11
směrnice č. 3/2016 na pronájem bytů. V případě, kdy nájemce na
upomínky nereaguje, dluh narůstá, je podávána výpověd‘ z nájmu nebo
výzva k vyklizení a předání bytu s termínem do kdy má být byt vyklizen,
současně je nájemce nebo uživatel bytu vyzván k úhradě dluhu. Dále pak
je podávána žaloba na dlužnou částku včetně příslušenství a nákladů na
řízení soudu, v případě, že byt nevyklidí i návrh na žalobu na vyklizení
bytu. V případě, že nedojde k předání bytu, úhradě dluhu, jsou pramocné
rozsudky předávány k exekučnímu vymáhání (v případě platebních
rozkazů (finanční plnění) Správou bytů NMNM, v případě vyklizení bytů
odborem SMM). V případě úmrtí dlužníka a zastavení dědického

řízení z důvodu nemajetnosti zůstavitele je podáván návrh na
odpis dluhu na nájemném včetně jeho příslušenství, případně i z
důvodu nevymožitelnosti pohledávky.
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Návrh na vyřazení části pohledávek z účetnictví z důvodu jejich

exekučního zastavení a zániku:

Správcem bytových domů byl dne 27.01.2020 zpracován na základě

závěrů dohodnutých na jednání ke stavu dluhů k 30.06.20 19 konaném

dne 31.07.2019 v kanceláři místostarosty města viz. příloha č 6 tohoto
materiálu návrh na odpis dluhů, a to z důvodu nevymožítelností z důvodu

umrti byvaleho najemce bytu č 301/ Tento navrh je nyni

předkládán ZM k projednání tak, aby byly projednány a schváleny k

odpisu veškeré dluhy, které město vůči dlužníkovi eviduje (jistiny,

poplatky a úroky z prodlení vyčíslené ke dni konání ZM 02.03.2020

a náklady na soudní řízení).

Podrobný přehled dluhů navržených Správou bytů NMNM s.r.o. Nové

Město na Moravě k odpisu v případě 1 dlužníka v celkové výši
81.976 Kč tvoří přílohu č.1 tohoto materiálu. Tyto pohledávky jsou

navrženy k vyřazení z účetnictví s ohledem na skutečnost, že došlo k

zastavení vedeného exekučního řízení, a to Usnesením č.j. 179 EX

ze dne 12.12.2018 o zastavení exekučního řízení ve věci vymáhání

peněžité povinnosti za byt č. 301/ viz, příloha č 4 tohoto materiálu.

Je zapotřebí vyvést z účetní evidence pohledávky, s nimiž evidentně

nelze dále nakládat, a které každoročně zkreslují výsledek hospodaření

města.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Návrh správy domů na odpis části dluhů

(Neveřejná)

Příloha - Příloha č.2 - Rozsudek OS dluh byt 301/35 (Neveřejná)

Příloha - Příloha č. 3 - Usnesení o dědictví byt Č. 301/35 (Neveřejná)

Příloha - Příloha č. 4 - Ekekuční řízení dluh byt 301135 (Neveřejná)

Příloha - Příloha č.5 - Postup oro řešení dluhů (Veřejná)

Příloha - Příloha č. 6 - Zápis z jednání k vývoji stavu dluhů k 30.06.2019

(Neveřejná)

Příloha - Příloha č. 7 - Zápis z jednání 05.02.2020 (Neveřejná)

Materiál projednán: jednání dne 05.02.2020

21. RM konaná dne 24.02.2020 pod bodem 25) programu

Přizváni:
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Příloha Č. 12 Směrnice Rady měata Nověho Města na Moravě Č. 312016 pro pronájem bytů ve vlastnictvi města Nově Město na Mo Závazný
oostuo řešení dluhů — ust Čl. 11 ‚směrnice Č. 3/2016

Krok Popis situace Postop Lhůta Poznámka

Nájemce
rautu platbu (nájemné, zálohy na Plk k di Ž 1k I b

nejpozdá/ do 30 dnů nd uplynuti doby Upumlnka most b/t zasláno alespoň “doporučena“. Vzm upomlnk
• boby, apod.) P

‘ riatnosá budo ptlkazuom přnddn ptlbaznlkooi

““-r“, Dlužnlk dluh nozapiatl a dluh netošl. Na
‘ da« d 60 d d d I ti Prndžalobnl o/na musi b/t zaslána dluŽnlkoui “doporučena

oj pomloku ooroagujo, oodoslaui se b Ptlkaznk zašlo dlužnikoui prodŽalobni u/zvu. roz
litno á

py lastnlcb robou“. Vzor ptedžalobol uýzuy budo ptlkazoom prodá
2 opsáni uznáni dluhu y rlkaznlhoui,

b)
cár :eaplatl, chce ie Ptlbaznth soplšo s dluŽolkom uznáni dluhu. oprodlona zor uznáni dluhu budo ptlkazvom piodáo ptlkantkoui.

OiuŽnlk uznánI dluhu nododrŽujo a dluh cia‘ d 60 d d t
Ptodžoloboi u/na musl být zaslána dluŽolkoui “dopomčooá do

3. iosplánl, pnp má dolšl oouhrazoné platby Ptlkamlk zašlo dlužoikoá ptodŽolobol v/nu. dr I á lasbrluh rukou“, Vzor ptodžalobni u/zey budo ptikuzrem prodán
o splatnosti. ° yp tlkanIhoá,

Smlouny oa doba orčitoo

nojpozdňji do 30 dnů od uplynuti doby

oásrhuytlbazcikdaiširutešor du
podáni áalobolho Podklady musi být prodány u ohginábo, učotuá dokladu u doručonl

pohlodáuky ihood)

Současné opuzuml dluhrika na skutočnust, žo z duuodu Upozoméni na noobouuonl smluuuy most být diuhrikoui zasláno
dluhu mu nobudo smlouua obnouona )prodluožona) “dopuručoné do uiastnizh mhou“, a u souladu so smlouvou lak, ob
upuzmni ho na tormin skunčenl nájmu a na pounnus bylo dlužnihoui doručeno ještě před upiynutim duby hnáni smlouvy

yt ke dni skončeni nájmu uykľdit. nejpozdaj do 3 másluo udo dne jejtru skončeni.

Ke dni skončeni nájmu je diužoik pouinen být uykádit k d ‘ skončeni ná‘ O ros ku d iPtibazoik předá ptlkazui iotnrmaui u vyklizeni č buzenI bytu
vy ‘

d Diužnik 5 náhradni doba siannuona mu nevyklizeni bytu vy

pčlkamlkem O ytedžoiubni u/na nezapluli smlouuy na dobu neurčitou

nojpozdaji do 30 dnu od uplynuti doby
Ptikamlh shromáždI podklady pnu podáni žuiubnlho tanuunné u přodžaiubni v/na pro

dk lb‘ I dá ‘ ‘ d k dO d Ináurhu ptlbazni k daitimu řešenI dluhu zapiuueni (0 pnipuda hrozby pismičoni O ady mus yt p O ny n onom u, u O O tu O oručon

puhiodáuky ihned)

/puoaď lze pudui pouze u ptlpadě, že dluh jiy dosáhl alespon
Současna zašle diožnibuui v/puuaďz nájmu. ujnásobku nájemného V/youaď musi b/i diužvlkuui zaslán

“dupumčona do uiustnluh rukou“.

Po uplynuli /zpouědni doby, pup. po pruuomuunam
rozhodnuti soudu, je diuŽnlk pouinon byt vyklidit, ke dni skončeni nájmu, resy. ke dni
Pnihanlk předá ptikazui iniormuui u vyklizeni či vyklizeni bytu

ovykřzeni bytu

nájemnl smiouua je sjednánu práno P‘ih 1k b klál di é
rykazeni budo pruuedono un spolupráui 5 TP srn. u u souladu

runu/motole )ptihazuej byt vyklidil. r ann yt vy I ‚ oopru e ptisiušnuu nájonml snduuuuu noho smluuuou O ubytuuánl

6. Ptikaznik shromáždi pudhiudy pro podáni žaloby na

bj ru eut5áá0 yráuu uykhzeniu předá je ptibuzckd:išimu řnI newuzděy do 30 dnu odo dno skončeni Podklady musi byt ptedáuy O udgináio, učetně dobiodu O dumčonl.

V pflpada, žo dluáslb sod) dluh eáči ptlkazci zapluti, pilbaznlk 5 sooladu se směm‘ml dtužolkoni pmdlooál shjonml smloouu noho s nim na záblada rozhodnuti rody města onanie sájenml smlouuo nonou.

sosdni lionel, eookuco a uynnáhánl nákladů na uyklizool kudoo řešeny pilbaooom )mastem). Pškazslk )spienco) je pouioon poskytnout pilkazoi uošbemu součinnost poitebnoo pro řádné uyilzenl sani, .
zejména účastná se soudoich jednáni za účasti města, pmeádat potaobná nyůčtouáel nájmů a poplatků, účastná se tyz‘mkáho eyklizenl bytů, apod,

Bytem se dále rummi i nebytuu/ prostora ub/soud kupasitu.


