Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.

.

bod jednání číslo

17

Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 30.09.2014
Manželé Juranovi – prominutí poplatku z prodlení
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - Referentka odboru majetkoprávního

Důvodová zpráva:
Manželé František a Helena Juranovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. 897/2 umístěného v I.
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 896, 897, ul. Na Královkách, postaveného na pozemku p. č.
1817 vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavírána v režimu nájemních smluv na dobu
určitou tří měsíců.
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 25. 6. 2013 pod číslem usnesení 1093/2013
schválilo manž. Juranovým uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude uhrazen dluh
na poplatku z prodlení ve výši 51.283,- Kč související s nájmem bytové jednotky č. 897/2 v ul. Na
Královkách, Kuřim. Manž. Juranovi ke dni 31. 8. 2014 uhradili již více než polovinu z uvedené částky,
a to celkem 28.000,- Kč. Dne 27. 8. 2014 požádali o prominutí zbývající částky.
Vzhledem k tomu, že byla více než polovina poplatku z prodlení uhrazena a splátkový kalendář byl
řádně dodržován, doporučuje OMP zbývající část prominout.
Dle ustanovení § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, rozhoduje o
vzdání se práva a prominutí dluhu vyššího než 20.000,- Kč zastupitelstvo města.

Návrh na usnesení:
ZM s c h v a l u j e prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného k bytu č. 897/2 ve výši
23.283,- Kč manželům Františku a Heleně Juranovým, oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn] ,
Kuřim.
Termín plnění: 15. 9. 2014 (OMP)
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