
Městská část Praha - Ěáblice

Rada městské části

 

 

63.2asedání

dne 27. 3. 2017

USNESENÍ č. 527/17IRMČ

ke splátkovému kalendáři pana—

RMČ po projednání:

I. souhlasí

Se splátkovým kalendářem k závazku pana—

II. 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— Ěablice,

IČO 00231266

Jednaj ící starostou Ing. Milošem Růžičkou

(dále „MČ“)

a

 

  

  

nájemce b u V ul. Ěablická, ve správě Městské části Praha-Ěablice,

Narozen

Trvalé bydliště:

(dále „dlužník“)

182 00 Praha 8-Ěablice,

I.

Uvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely podle ust. § 2053 zákona 0. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

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

II.

V Specifikace dluhu

Městská část Praha-Dablice eviduje ke dni 20.03.2016 pohledávku následujícího složení:

2.768,00 Kč na nájemném za byt + zálohách na služby za měsíce 03/2017

III.

Uznání dluhu a stanovení splatek

Pan—uznává výše, v čl. II. specifikovaný, dluh vůči MČ ve výši 2.768,-Kč, který

vznikl při pozdních úhradách z nájmu bytu V ulici_ Praha Ěáblice, co do

důvodu a výše a zavazuje se jej uhradit nejpozději do 31.8.2017 a to způsobem uvedeným

V následujícím odstavci.

Smluvní strany se dohodly, Že výše uvedený dluh bude splacen V měsíčních splátkách 4 X

500,- Kč a 1 X 768,- Kč až do úplného zaplacení. Splátky musejí být hrazeny do 20. dne

V měsíci, počínaje měsícem dubnem 2017.

Městská část připouští mimořádné splátky na úhradu dluhu.

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

do 30-ti dnů ode dne splatnosti splatky, s jejíž úhradou se dlužník dostal do prodlení.

IV.

Platební podmínky

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

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



V.

Závěrečná ustanovení

Přípádne spory z této dohody se řeší dle zákonů á dálších právních předpisů České republiky.

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

dlužník.

V Praze

_ Ing. Miloš Růžička


