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TISKOVÁ ZPRÁVA!

!
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Mariánské Hory a Hulváky postoupí pohledávky za svými dlužníky!
!

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky se rozhodl postoupit pohledávky za dlužný nájem z
obecních bytů a služeb spojených s bydlením. Rozhodlo o tom na svém posledním loňském
zasedání zastupitelstvo městského obvodu a v těchto dnech probíhá oslovování firem a
společností, které se vymáháním pohledávek zabývají. !

!

Jedná se o pohledávky v nominální hodnotě přesahující částku sedm a půl milionu korun plus
náklady řízení ve výši 620 tisíc korun. „Pro obvod je z dlouhodobého hlediska neekonomické
zabezpečovat správu a vymáhání těchto pohledávek vlastními silami, případně prostřednictvím
jiných subjektů, proto jsme k jejich postoupení přistoupili,“ řekla starostka Mariánských Hor a
Hulvák Liana Janáčková.!

!

„Osloveno bylo několik desítek firem, které se vymáháním pohledávek zabývají, ale přihlásit se
mohou i další neoslovené organizace z tohoto oboru. Všem umožníme do seznamu pohledávek
včetně jejich specifikace po domluvě nahlédnout v sídle našeho úřadu do 14. února 2014,“ dodal
vedoucí bytového odboru Lukáš Lesňák s tím, že nabídky na výši finančních prostředků, za které
budou ochotny celý balík pohledávek odkoupit, budou přijímány do 21. února 2014 na podatelně
úřadu.!

!

Rozhodnutí o postoupení pohledávek mělo svou genezi. V roce 2012 vyhlásil městský obvod
poplatkové prázdniny, kdy byly dlužníkům po uhrazení jejich dluhu prominuty poplatky z prodlení a
úroky. „Každý, kdo měl zájem uhradit svůj dluh bez zbytečného navýšení, dostal možnost.
Podobné gesto jsme učinili i v minulých letech a setkalo se ze strany nájemníků s kladnou
odezvou. Dlužníci, kteří však této možnosti nevyužili, již nemohou počítat se vstřícným postojem
radnice,“ uvedla starostka Liana Janáčková. Po ukončení poplatkových prázdnin proto pracovníci
bytového odboru úřadu ve spolupráci s advokátní kanceláří zpracovali veškeré potřebné podklady,
aby nyní mohl být ucelený balík pohledávek připraven k postoupení.!
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Cílem vedení Mariánských Hor a Hulvák je postoupit pohledávky za co nejvyšší cenu. O
společnosti, se kterou bude smlouva o postoupení pohledávek uzavřena, rozhodne zastupitelstvo
městského obvodu na své březnové schůzi.!
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