
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 20. 5. 2020

Návrh na uzavření splátkového kalendáře uznaného dluhu s paní 
*********************

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vojtko Zsolt (bytové hospodářství)

Důvodová zpráva:
Dne 19.2.2020 OSM obdržel žádost paní **************************************************, o splátkový kalendář uznaného dluhu 
ve výši 98.612,-Kč, kterou žadatelka navrhuje splácet po 2.000,-Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 53 měsíců (4 
roky 5 měsíců).
Paní ************************************************************************, od 1.4.2017. Nájemní smlouva byla uzavřená na dobu 
určitou do 31.3.2018. Protože v tomto období docházelo ze strany nájemnice k hrubému porušování povinnosti 
vyplývající z nájemní smlouvy (časté rušení domovního klidu), nájemní smlouva nebyla prodloužená. Byla vyzvána k 
vrácení bytu, ale toto nerespektovala a byt nevrátila. Z těchto důvodů město podalo žalobu o vyklízení bytu na paní 
*************. Spor byl ukončen dne 12.3.2020 mimosoudním vyrovnáním se žalovanou - zpětvzetím žaloby (viz příloha). 
Žalovanou věc nebylo možné prokázat soudní cestou. Paní ************* před soudním sporem svoje závazky vyplývající z 
pronájmu bytu řádně platila. Vyčíslený dluh ve výši 98.612,-Kč k datu 17.2.2020, který paní ************* uznala svým 
podpisem (viz příloha), vznikl v době vedení soudního sporu, kdy neměla uzavřenou nájemní smlouvu. Dle sdělení paní 
************* nájem za byt hradila z příspěvku na bydlení, ke kterému je potřeba doložit platnou nájemní smlouvu.
Ve své žádosti paní ************* žádá o splátkový kalendář na výše uvedený dluh a zároveň o vystavení nájemní smlouvy.
Z důvodu, že splácení výše uvedeného dluhu podle návrhu žadatelky (tj. 2000,- Kč/měs.) bude trvat déle než 18 měsíců 
(maximální délka možnosti uzavírání splátek delegovaná na právníka města), OSM podává návrh na projednání možnosti 
povolení splátkového kalendáře v celkovém rozsahu 53 měsíců (4 roky 5 měsíců) do RM, resp. ZM.
Ve věci uzavření nové nájemní smlouvy s paní ************* OSM vedl konzultační jednání s právníkem města a s panem 
JUDr. Petrem Drábkem (právník, který vedl soudní spor za město) a navrhli uzavřít nájemní smlouvu na výše uvedený 
byt na dobu určitou 3 měsíců, která usnesením č. 199 RM ze dne 7.4.2020 byla uzavřená od 1.5.2020 na dobu 3 měsíců.
Paní ************* předložila dohodu o provedení práce (úklidové práce) na měsíc březen 2020, kde je uvedený příjem 
1.870,-Kč a dále seznam vyplacených dávek za období 06/2017-02/2020 (viz příloha). Dle jejích slov, tato dohoda bude 
každý měsíc obnovená. Dále dne 19.2.2020 uhradila finanční částku 1.000,-Kč, dne 18.3.2020 a 15.4.2020 pak uhradila 
2x 2.000.-Kč. Dle evidence dluhu na nájmech z bytů (správce byt. fondu) k datu 30.4.2020 celkový dluh paní ************* 
činil 108.612,-Kč.
Žádost byla projednána v RM dne 25.3.2020 usn. č. 172, kdy byla odložená. Dne 7.4.2020 žádost o splátkový kalendář 
výše uvedeného dluhu byla opětovně projednána v RM, kdy svým usnesením č. 199 doporučila projednat v ZM.

Délka splátkového kalendáře dle žádosti (splátka 2.000,-Kč/měs.) k uvedeným datum:
Celkový dluh 98.612,-Kč (k podání žádosti, tj. 19.2.2020)...53 měsíců (4 roky 5 měsíců)
Celkový dluh 108.612,-Kč (k 30.4.2020)...55 měsíců (4 roky 7 měsíců)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost paní **************************************************, o splátkový kalendář uznaného dluhu,

II. schvaluje
splátkový kalendář paní **************************************************, na aktuální dluh k datu podepsání splátkového 
kalendáře v měsíčních splátkách 2.000,-Kč do úplného zaplacení dluhu.

Vazba na rozpočet města:
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Nekryto 0,00 Kč

příjem nájmu za městský byt

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

25. 3. 2020 Projednáno RM

172 odkládá

Usnesení č. 172 ze dne 25.3.2020
Rada města Lysá nad Labem

odkládá
žádost paní *Heleny Lakatosové, bytem Tyršova 610, Milovice*, o splátkový kalendář uznaného dluhu.

7. 4. 2020 Projednáno RM

199 doporučuje ke schválení

Usnesení č. 199 Rada města Lysá nad Labem ze dne 7.4.2020

I. bere na vědomí
žádost paní *Heleny Lakatosové, bytem Tyršova 610, Milovice*, o splátkový kalendář uznaného dluhu,

II. doporučuje
projednat v ZM žádost paní *Heleny Lakatosové, bytem Tyršova 610, Milovice*, o splátkový kalendář uznaného dluhu ve 
výši 98 612 Kč, kterou žadatelka navrhuje splácet po 2 000 Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 53 měsíců (4 roky 5 
měsíců),

III. schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.1, č.p. 610 ulice Tyršova, Milovice, na dobu určitou 3 měsíců s paní *Helenou 
Lakatosovou, bytem Tyršova 610, Milovice*.

Dosavadní rozhodnutí:
         


