
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 31.10. 2018                                                                             

 

 

 Žádost paní o prominutí penále za byt  

 

 

 

Rada města usnesením č. 650 ze dne 26. 9. 2018 

 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost paní  ze dne 21.06.2018, 
 

II. s o u h l a s í  

s prominutím penále za dlužné nájemné za , jehož 

nájemcem je paní , 
 

III. p ř e d k l á d á  

ZM žádost paní ze dne 21.06.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost paní  ze dne 21.06.2018, 
 

II. s o u h l a s í  

s prominutím penále za dlužné nájemné za , jehož 

nájemcem je paní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Popis problému: 

Dne 21.6.2018 obdržel OSM žádost paní o odpuštění penále za dlužné 

nájemné za  Ve své žádosti jmenovaná uvedla, že je 

matka samoživitelka,  stupně s tím, že v současné době má 

zdravotní komplikace, kdy jí lékař nedoporučuje nastoupit do zaměstnání. Nemá tedy 

možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Od r. 2012 pobírá dávky pomoci v hmotné 

nouzi. Dle sdělení správní firmy paní Crhové má paní dluh za nájemné celý 

uhrazen, dosud však pravidelně splácí penále, které činí částku ve výši  Dále ve 

svém vyjádření uvedla, že paní měla v minulosti problém s platební morálkou a 

kdy jí byly účtovány poplatky z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 2,5 promile 

z dlužné částky za každý den prodlení nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc 

prodlení. Přepočte-li se tato sazba na roční úrokovou míru, dostaneme se k výši 91,25% 

ročně. Jiná výše poplatku nemohla být dohodnuta. Paní Crhová dále uvedla, že jelikož byla 

sazba opravdu velice vysoká, došlo k přijetí zákona č. 67/2013 Sb., který nabyl účinnosti 

stejně jako nový OZ dne 1.1.2014. Osobně paní Crhová sdělila, že by se přikláněla dluh paní 

prominout, neboť paní za penále uhradila, ovšem 

stále jí zbývá uhradit částka   Téhož názoru je i paní Kuchařová ze soc. odboru, 

která ve svém vyjádření sděluje, že paní pečuje o dvě nezletilé děti a pomáhá svým 

zletilým dětem, které by bez její pomoci měly velké problémy se zvládáním samostatného 

života. Navíc je pí těžce nemocná a k péči o děti ještě řeší finanční otázky spojené 

s dojížděním na léčbu a s jejími úhradami. Prominutí penále by pro paní bylo 

velkou pomocí. K tomu se přiklání i právník města Mgr. Martin Dostál. OSM pro informaci 

uvádí, že v r. 2017 byla zaslána předžalobní výzva, následně i výzva 

k vyklizení bytu právě s ohledem na špatnou platební morálku. Paní požádala o 

zpětvzetí výzvy k vyklizení a bytová komise ze dne 24.5.2017 souhlasila se stažením výzvy 

k vyklizení bytu s tím, že nezaplacením jediné splátky Město Lysá nad Labem automaticky 

uplatní žalobu o vyklizení bytu. Od 6/2017 se platební morálka paní zlepšila a 

jmenovaná řádně a pravidelně dluh za penále hradí. OSM i přes kladná vyjádření viz výše a i 

přesto, že si uvědomuje citlivost celé věci, však nedoporučuje RM souhlasit s žádostí paní 

RM č. 541 ze dne 7.8.2018 vzala na vědomí žádost ze dne 21.6.2018 a věc 

odložila s tím aby OSM požádal správní firmu o přepočítání dlužné částky dle současných 

právních předpisů zpětně. O rozhodnutí RM byla správní firma informována.  

Dle vyjádření paní Crhové ze dne 27.8.2018 byly dluhy, ze kterých byly vypočteny poplatky 

z prodlení již uhrazeny. Tyto platby nelze odpojovat od předpisů. Jedná se o dobu již od r. 

2006. protože i procenta podle ČNB se stále mění. Dále 

paní Crhová uvedla, že stejný problém je i u dalších nájemců, o kterých byla informována 

 

 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:   

Žádné nebylo. 

 

 

Návrh řešení:  



OSM navrhuje RM vzít na vědomí žádost paní  

ze dne 21.6.2018 a nesouhlasit s prominutím penále za dlužné nájemné za

. Zároveň doporučuje 

RM předložit ZM dne 3.10.2018 žádost paní  

.   

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno.  

 

 

Vztah k rozpočtu:   

Má vliv na rozpočet Města Lysá nad Labem.  

                                                                             

 

                                 

     Barbora Šošková          

                                                                                                            referent odboru SM 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


