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JOb
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
12. Zastupitelstva města

konaného dne 1.9.2020

Bytová problematika - návrh na vyřazení pohledávky

Správcem bytových domů byl na základě závěrů dohodnutých na jednání ke stavu dluhů k 31.03.2020,

konaném dne 21.04.2020 v kanceláři místostarosty města, zpracován dne 25.05.2020 a v upraveném znění dne

30.07.2020 návrh na odpís úroku a poplatku z prodlení viz, příloha č 1 tohoto materiálu. K odpisu (vyřazení

části pohledávek z účetnictví) je navrhován dluh na příslušenství jistiny tj. dluh na poplatcích a

úrocích z prodlení vyčíslených ke dni zjištění úpadku dlužníka Krajským soudem v Hradci Králové za byt v č.p.

301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě.

Město Nové Město na Moravě podalo dne 01.06.2017 přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, a to ve

výši 82.473,00 Kč za dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu vč. příslušenství tj.

poplatek a úrok z prodlení dle rozsudku OS ve Žd‘áru nad Sázavou č.j. 14 C 353/2013-59 s RM dne 08.01.2015 a

ve výši 4.120 Kč za soudem přiznané náhrady nákladů řízení viz, příloha Č 2 tohoto materiálu, doručeno na KS

dne 09.06.20 17 viz, příloha Č 3 tohoto materiálu.

Krajský soud Usnesením č.j. KSPA 59 INS 4905/2017-B-6 ze dne 14.srpna 2017 schválil způsob oddlužení, a to

zpeněžením majetkové podstaty s tím, že při objemu zajištěných a nezajištěných závazků lze očekávat, že se

nezajištěným věřitelům dostane plnění ve výši alespoň 30 % jejich pohledávek viz příloha Č 4 tohoto materiálu.

Město podalo přihlášku pohledávky do [Ř v celkové výši 86.593 Kč + příslušenství (a to dle

příslušného rozsudku OS, který byl přílohou přihlášky do I Ř). V insolvenčním řízení město vystupovalo

jako jeden z 22 věřitelů a jistina dluhu vč. přiznaných nákladů na soudní řízení byla městu uhrazena v plné výši.

V daném případě je jediným příjmem dlužnice invalidní důchod, z jehož výše je dle sdělení insolvenčního

správce zabavitelná částka ve výši pouze 4 Kč měsíčně. Z tohoto příjmu nelze provést oddlužení. Pohledávka

města (jistina+náklady na soudní řízení) byla uhrazena ze zpeněžení spoluvlastnického podílu na nemovitém

majetku v plné výši.

S ohledem na chybný výpočet výše příslušenství ze dne 25.05.2020 předloženého k odpisu ze

strany správce bytového fondu Správy bytů NMNM s.r.o. je oproti původnímu návrhu

předloženému a doporučenému k vyřazení na schůzi č. 28 RM ve výši 459.797 Kč nyní předkládána

k projednání a schválení ZM opravená výše příslušenství ze dne 13.08.2020 (viz, příloha č. 6), a to

v celkové výši 67.672 Kč.

85 písm. f) z. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení pohledávky města v celkové výši 67.672,- Kč představující příslušenství jistiny dluhu za nájemné

včetně služeb spojených s užíváním bytu č. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě, bývalých

najemců bytu č 301 na ul Drobneho v Novem Městě na Moravě ‚ oba trvale

bytem ‚ Polička
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Michal Šmarda

starosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Marcela Popelková

Vyjádření: Předložená problematika byla projednána na jednání dne 28.07.2020 za

účasti místostarosty města, zástupců odboru SMM a Správy bytů NMNM

s.r.o..

28. RM konaná dne 10.08.2020 pod bodem 18 programu doporučila

ZM pohledávku v nesprávné výši 459.797,00 Kč z účetnictví města

vyřadit.

Odbor SMM doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém

znění. V případě návrhu na vyřazení části pohledávek z účetnictví města

byl celý soudem přiznaný dluh tj. jistina dluhu, příslušenství a náklady na

soudní řízení uplatněn v insolvenčním řízení, přílohu návrhu tvořil

rozsudek OS v/z. příloha č 2 tohoto materiálu, ve kterém bylo

příslušenství uznáno. Insolvenční soud však přiznal městu pouze v plné

výši jistinu dluhu a náklady na soudní řízení, které byly na účet města již

zaplaceny, o příslušenství nerozhodl. Město nebylo jediným věřitelem.

Příslušenství jistiny je v současné době s ohledem na Usnesení KS č.j.
KSPA 59 INS 4905/2017-B-43 ze dne 27.března 2020 o splnění oddlužení

a osvobození dlužníka od placení pohledávek nevymožitelné v/z. příloha

c 5 tohoto materiálu.
Dle vyjádřeníprávního zástupce TS služeb s.r.o. AK Cupalové se
v rámci insolvenčního ř,zení vykrývá příslušenství ve velmi malých
částkách nebo vůbec, a to v závislosti na výši majetku dlužníka, který se
podaří v rámci tohoto řízenízpeněžit a na celkové výši všech jeho dluhů.
Správa bytů NMNM s.r.o., Nové Město na Moravě s ohledem na
vyjádření právního zástupce společnosti doporučuje z důvodu

nevymožitelnosti dluhu odpis poplatků a úroků z prodlení v plné výši.
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 i po účetním odpisu přijata jako úhrada dané pohledávky nebo její

části.

Pohledávka na příslušenství jistiny je navrhována k vyřazení z účetnictví,

protože uměle navyšuje hodnotu majetku města a snižují vypovídací

schopnost účetních výkazů, které kontrolují pracovníci přezkumu

hospodaření obcí.

Na základě všech výše uvedených stanovisek v rámci

projednávané problematiky je usnesení tak, jak je zpracováno

doporučeno ke schválení.
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Návrh na odpis poplatku a úroku z prodlení navržený Správou bytů

NMNM s.r.o. Nové Město na Moravě k odpisu v případě 1 dlužníka v

celkové výši 67.672 Kč (vyčísleno dle příslušného rozsudku OS ke dní

zjištění úpadku dlužníka KS), tvoří přílohu č. 6 tohoto materiálu.

Tato pohledávka je navržena k vyřazení z účetnictví s ohledem na

skutečnost, že o ní nebylo v rámci insolvenčního soudu rozhodnuto a

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové čj.: KSPA 59 INS

4905/2017-B-43 ze dne 27.03.2020 bylo splněno oddlužení a osvobozen

dlužník od placení pohledávek.

“Inslovenční soud osvobozuje dlužníka od placení pohledávek

věřitelům, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu ‚ v němž dosud

nebyly uspokojeny, placení pohledávek věřitelům, k jejichž

pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a placení

pohledávek věřitelům, kteří své pohledávky do insolvenčního

řízení nepřihlásili ve lhůtě určené soudem v rozhodnutí o

úpadku, tj. do 26.června 2017, které měly vůči dlužníkům pro

tyto pohledávky právo postíhu. Osvobození se vztahuje i na

ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkům pro tyto
pohledávky právo postihu.‘ v/z. příloha č 5 tohoto mater/á/u.

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 na odris rříslušenství jistiny za byt v

301 (Neveřejná)
Příloha - Příloha č. 2 - rozsudek OS na dluh na nájemném vč.

íříslušenství za byt v č.ii 301 (Neveřejná)

Příloha - Příloha č. 3 - přihláška pohledávky do IŘ (Neveřejná)

Příloha - Příloha č. 4 - Usnesení KS o způsobu oddlužení (Neveřejná)

Příloha - Příloha č. 5 - usnesení KS o sDlnění oddlužení (Neveřejná)

Příloha - Příloha č. 6 - opravné vyčíslení výše poplatku a úroku z prodlení

(Neveřejná)

Materiál projednán: Jednání k vývoji stavu dluhů k 30.06.2020 dne 28.07.2020

28. RM konaná dne 10.08.2020 pod bodem 18 programu

Přizváni:
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