
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Žádost o prominutí poplatků z prodlení pana Benedeka Ladislava  

 

Zpracovala: Jana Doubravová, právní specialista odboru sociálních a 
zdravotních služeb 

odbor, oddělení: odbor sociálních a zdravotních služeb 

telefon: 48 524 4968 

Schválila: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Petra Svatoňová, vedoucí odboru sociálních a zdravotních 
služeb 

Projednáno: v RM 15.3.2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová 

pověřena výkonem pravomocí primátora SML 

          

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

prominutí poplatku z prodlení pana Benedeka Ladislava, bytem Dobiášova 881/18, 460 06 
Liberec, v celkové částce 96 549,98 Kč 
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a  u k l á d á    

 
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb  
informovat pana Ladislava Benedeka o prominutí poplatku z prodlení ve výši 96 549,98 Kč  
a zajistit úplné ukončení exekučního řízení EX 3723/07  

                                                                                                                                       T: ihned  
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Důvodová zpráva  

Pan Ladislav Benedek požádal dopisem ze dne 26.1.2011 radu města a zastupitelstvo města 

Liberec o prominutí poplatků z prodlení vzniklých za neuhrazené nájemné  a úhrady spojené 

s užíváním bytu č. 5, Dobiášova 881/18, Liberec, které užíval v období od 1996 – 1999. /Toho 

času byl byt majetkem města Liberec./ 

Dluh na nájemném a službách byl řádně zažalován advokátní kanceláří Šmídek a Ulmann, a 

následně exekučně vymáhán /EX 3723/07/. Po dobrovolném uhrazení jistiny ve výši 

104 375,- Kč / tedy dluhu na nájemném, nákladů nalézacího řízení ve výši 27 118,- Kč, a ná-

kladů exekučního právního zástupce 15 756,- Kč, bylo exekuční řízení zastaveno do výše jis-

tiny. K uhrazení zbývají poplatky z prodlení, které činí k dnešnímu dni 96 549,98 Kč. Výše 

poplatků z prodlení se řídí nařízením vlády č. 142/ 1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků 

z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění zákona č. 163/2005 

Sb., dle § 2 Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, 

nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení / příloha č.6/. 

 

Pan L. Benedek si požádal o přidělení bezbariérového bytu, ve kterém uvedl, že je rozvedený, 

žije sám v pronájmu  bytu 2+1 ve zvýšeném přízemí v domě bez výtahu Melantrichova 117/4, 

Liberec 7, který vzhledem k jeho zdravotní situaci nebude vyhovující / příloha č. 4- dokládá 

místní šetření provedené dne 4.1.2011/ 

V současné době je pan L. Benedek od září 2010 hospitalizován v KNL – odd. LDN. 

Zdravotní stav je doložen lékařskou zprávou /amputace levé dolní končetiny pod kolenem, 

potíže s rovnováhou, nestabilní cukrovka, potíže se zrakem./  

V současnosti se pan L. Benedek pohybuje na invalidním vozíku, trénuje chůzi o holích. 

 

Pan L. Benedek žádá radu města a zastupitelstvo města Liberce o odpuštění těchto poplatků z 

prodlení, z důvodů tíživé životní situace, a svá tvrzení dokládá přílohou č.1.  

Pro podání žádosti o bezbariérovou jednotku se přihlíží na bezdlužnost žadatele vůči Statutár-

nímu městu Liberec.  

 

Příloha č. 1: Žádost o odpuštění poplatků z prodlení  

Příloha č. 2: Lékařská zpráva  

Příloha č. 3: Doložené příjmy  
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Příloha č. 4: Místní šetření ze dne 4.1.2011 

Příloha č. 5: Mzdový list paní Benedekové  

Příloha č. 6: Stav spisu exekuce č. EX 3723/07  ke dni 28.1.2011 

Příloha č. 7: Nařízení vlády č. 142/ 1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a po-

platků z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění zákona č. 163/2005 Sb. 

 


















