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Odpis zaniklé pohledávky 

 

Předkládá: 
 JUDr. Vlastislav Málek, starosta města Čáslavi 
 

Zpracovali: 

Ing. Zdeněk Zahradník, vedoucí odboru financí 
JUDr. Aranka Pelikánová, kancelář tajemníka 

Hana Řezníčková, referentka odboru financí 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. … schvaluje odpis zaniklé pohledávky z titulu 

neuhrazení části poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení za povinnou A. D.  

 

D ů v o d o v á     z p r á v a 

 

Navrhujeme odpis zaniklé pohledávky za povinnou A  D  narozenou bytem  
 za část poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 155.342,64 Kč včetně 

úroků. 

 

Na základě smlouvy o půjčce č. 169/2008 ze dne 3.11.2008 byla paní A Do  poskytnuta půjčka z Fondu 

rozvoje bydlení Města Čáslavi ve výši 272.800,- Kč se splatností do 31.12.2016. Jistina činila 200.000,- Kč a úroky 

z jistiny činily 72.800,- Kč.  

 

V letech 2009 až 2011 paní D  zaplatila splátky v celkové výši 41.255,- Kč, poté přestala splácet. Dlužnice byla 
upomínána k úhradě dluhu a byly činěny další kroky k vymožení dlužné částky (výzvy k zaplacení ze dne 20.1.2011,  
ze dne 16.1.2012, výzva k zaplacení ručiteli ze dne 20.2.2012, platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Kutné Hoře 
dne 17.4.2012, usnesení Okresního soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z příjmu ze dne 6.11.2012, protokol 

o prodloužení lhůty splatnosti půjčky do 30.4.2017). 

 

Dne 3.4.2014 podala paní D návrh na povolení oddlužení, který byl schválen a insolvenční řízení bylo 

zahájeno v červnu 2014. Městem Čáslaví byla do insolvenčního řízení přihlášena pohledávka v celkové tehdejší výši 
191.029,- Kč. Z toho byla v insolvenčním řízení uhrazena v období od 17.10.2014 do 23.9.2019 částka 76.202,36 Kč.  

 

Dne 30.10.2019 Krajský soud v Praze rozhodl o splnění oddlužení a o osvobození dlužnice od placení pohledávek 
zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, od placení pohledávek, ke kterým se 
v insolvenčním řízení nepřihlíželo a od placení pohledávek věřitelů, kteří je do insolvenčního řízení nepřihlásili. Toto 

usnesení nabylo právní moci dne 18.11.2019, čímž insolvenční řízení skončilo a neuhrazená část pohledávky Města 
Čáslavi již není dále vymahatelná. 


