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Oddělení bytové správy
p, Ivana Křížovská
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V Přerově dne 16.12.2013

žáaost o uznání splátkového katendáře k úhradě dIužného nájemného

V prŮběhu měsíce září 20t3 jsem obdžela dopis, ze kterého vyp|Wá, že mi byla dána
uýPověd' z nájmu bytu, Dne 9.12.2013 jsem obdržela přehled dlužného nájemného
ve výŠi 27.745ř KČ za měsíce 2l2OI3, za 4l20I3 - LLlzOt3 a rovněž vyčíslení sankčního
poplatku ve výši 2l.L43,57 Kč.

DŮvodem mé p|atební neschopnosti byla skutečnost, že jsem sí zapůjčila finanční prostředky
od nebankovní instituce ínzerující v tisku, kde mi poskytli rychlou půjčku bez ručitelů ve uýši
20.000,- KČ, Peníze jsem potřebovala na opravu pračky a televize a pak na zakoupení
obleČenÍ, bot, Úhrady poplatků ve školce apod. Měsíčně jsem pak splácela částku po 2.000,_
Kč, tudíž jsem neměla další peníze na úhradu nákladů na bydlení,

Žáaam proto o uznání splátkového kalendáře z důvodu mé dlouhodobě nepříznivé a sociálně
slabé situace. Jsem na mateřské dovolené a sama pečuji o dvě nezaopatřené děti (6 let a
17z roku). Pobírám z Úřadu práce rodičovshý příspěvek ve rnýši 3.800,- Kč a přídavky na děti
v celkové \^ýŠi 1,110,- KČ. VýŽivné na obě děti (3.000,- Kč) dostávám nepravidelně a vždy v
niŽŠÍ Částce neŽ byla stanovena pravomocným rozsudkem OS Přerov. Jelikož jsem
samoŽivitelka, pobírám dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí ve rnýši 2.533,- Kč
a doplatek na bydlení 2.096,- Kč.

S ohledem na mou sociální a přrjmovou situaci Žádám o možnost vymáhanou částku splácet
prostřednictvím splátkového kalendáře. Měsíčně proto mohu pohledávku splácet pouze
ve uýŠi 1.000,- KČ. Mnou navrhované splátky bych osobně hradila na pokladně oddělení
bytové správy spolu s běžnou úhradou nájemného na aktuální měsíc.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti


