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60.2asedání

dne13.2.2017

USNESENÍ č. 501/17IRMČ

ke splátkovému kalendáři paní—

RMČ po projednání:

l. souhlasi

Se splátkovým kalendářem k závazku paní—

ll. pověřuje

Starostu podpisem Dohody o splátkovém kalendáři, která je přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach Ing. Miloš Růžička

zástupce starosty starosta



UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA o SPLÁTKOVÉM KALENDÁŘI

Městská část Praha-Ěáblice

Květnová 553/52, 182 00 Praha 8- Ěáblice,

rčo 00231266

Jednajici starostou Ing. Milošem Růžičkou

(dále „MČ“)

a

    

  

nar.

Zelízy

277 21 Liběchov

(dále „dlužník“)

1.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely podle ust. § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

V účinném znění, tuto dohodu o splátkovém kalendáři spolu s uznáním dluhu.

II.

Specifikace dluhu

Městská část Praha-Ěáblice eviduje ke dni 1. 2. 2017 pohledávku ve výši 4.000,- Kč, a to za

vyúčtování služeb za období 1. 1. 2015 — 31. 10. 2015 souvisejících s užíváním nájemního

bytu č. 10 v bytovém domě na adrese Ěáblická 339/14.

III.

V Uznání dluhu a stanovení splátek „

Paní Sárka Musilová uznává výše, v čl. II. specifikovaný, dluh vůči MC ve výši 4.000,-Kč a

zavazuje se jej uhradit nejpozději do 20. 5. 2017 a to způsobem uvedeným v následujícím

odstavci.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedený dluh bude splácen v měsíčních splátkách

1.000,- Kč až do úplného zaplacení. Splátky musejí být hrazeny do 20. dne V měsíci, počínaje

měsícem únorem 2017.

Městská část připouští mimořádné splátky na úhradu dluhu.

V případě nedodržení termínu a výše splátek je dlužná částka splatná jednorázově V plné výši

do 30-ti dnů ode dne splatnosti splátky, s jej íž úhradou se dlužník dostal do prodlení.

IV.

Platební podmínky

Splátky můžou být hrazeny hotovostně, do pokladny MČ nebo bezhotovostním převodem na

účet MČ č. 9021-501855998/6000 vedený u PPF banky as., Praha 6, VS 508155.



V.

Závěrečná ustanovení

Případné spory z této dohody se řeší dle zákonů a dalších právních předpisů České republiky.

Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních s vahou originálu, z nichž dvě obdrží MC a jedno

dlužník.

V Praze 14. 2. 2017

Šárka Musilová Ing. Miloš Růžička


