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Dohoda o splátkách dluhu s Veronikou Zarzyckou
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
neuzavřít s Veronikou Zarzyckou dohodu o splátkách dluhu a uznání dluhu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, na
základě níž bude jmenovaná splácet statutárnímu městu Karviná dluh z titulu náhrady škody dle rozsudku
Okresního soudu v Karviné č.j. 3 T 117/2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 5 To 351/2014
ze dne 31.10.2014 ve výši Kč 587.335,-- (slovy: Pětsetosmdesátsedmtisíctřistatřicetpět korun českých) a zákonné
úroky z prodlení v měsíčních splátkách ve výši Kč 2.600,-- (slovy: Dvatisícešestset korun českých) a úroky z
prodlení.

nebo
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
uzavřít s Veronikou Zarzyckou dohodu o splátkách dluhu a uznání dluhu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, na
základě níž bude jmenovaná splácet statutárnímu městu Karviná dluh z titulu náhrady škody dle rozsudku
Okresního soudu v Karviné č.j. 3 T 117/2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 5 To 351/2014
ze dne 31.10.2014 ve výši Kč 587.335,-- (slovy: Pětsetosmdesátsedmtisíctřistatřicetpět korun českých) a zákonné
úroky z prodlení v měsíčních splátkách ve výši Kč 2.600,-- (slovy: Dvatisícešestset korun českých) a úroky z
prodlení.
Úkol: ano

/ ne
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Důvodová zpráva
Dohoda o splátkách dluhu s Veronikou Zarzyckou
Dopisem ze dne 19. ledna 2015 požádala Veronika Zarzycká o povolení splátkového kalendáře ke
splacení jejího dluhu ve výši 587.335,-- Kč vůči statutárnímu městu Karviná.
Výše uvedený dluh je Veronika Zarzycká povinna plnit na základě rozsudku Okresního soudu
v Karviné č.j. 3 T 117/2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 5To 351/2014,
které nabyly právní moci dne 31.10.2014. Dle těchto rozsudků je Veronika Zarzycká povinna, jakožto
odsouzená, zaplatit statutárnímu městu Karviná, jakožto poškozenému, náhradu škody způsobené
jejím trestným činem podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby.
V průběhu přípravného řízení zároveň došlo k zajištění finančních prostředků na účtu dlužníka, které
se na základě usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 11.12.2014 vrací poškozenému a to ve
výši 80.601,11 Kč. K dnešnímu dni bylo na tento dluh zaplaceno 80.611,11 Kč a dluh tedy činí
506.723,89 Kč.
Veronika Zarzycká ve své žádosti uvádí důvody pro vyhovění jejímu požadavku tak, že vzhledem k její
finanční situaci, kdy dne 9.9.2014 nastoupila do zaměstnání, kde její plat činil 75,-- Kč za hodinu a
tento měl být k 1. lednu 2015 zvýšen na 80,-- Kč za hodinu s tím, že z tohoto příjmu hradí náklady na
bydlení v celkové výši 5.018,-- Kč měsíčně, dále cestovné do zaměstnání ve výši 2.000,-- Kč měsíčně
a zároveň požádala i Úřad práce ČR, jakožto druhého poškozeného o povolení splátkového kalendáře
také na částku 2.600,-- Kč. Zda-li Úřad práce ČR její žádosti vyhověl nám není známo. Veronika
Zarzycká tedy žádá o povolení splátkového kalendáře resp. uzavření dohody o splátkách, na základě
které by splácela částku 2.600,-- Kč měsíčně, vždy k 20. dni v měsíci, a to pod ztrátou výhody splátek
v případě nezaplacení měsíční splátky.
V případě splácení dluhu ve výši 506,723,89 Kč po měsíčních splátkách ve výši 2.600,-- Kč bude
Veronika Zarzycká splácet pouze jistinu více než 16 let. Je ovšem třeba uvést, že tato doba není
konečná, jelikož na základě § 1970 občanského zákoníku budeme požadovat i úrok z prodlení, který
v současné době činí 8,05% ročně.
Vzhledem k výše uvedenému a dále k tomu, že povinnost k náhradě škody má Veronika Zarzycká
v důsledku toho, že spáchala úmyslný trestný čin, kterým poškodila statutární město Karviná a
povolení splátkového kalendáře je naopak vstřícným krokem směrem k dlužníkovi a dále s ohledem
na usnesení rady města Karviné č. 309 ze dne 25.2.2015, ve kterém doporučila zastupitelstvu města
Karviné neuzavřít s Veronikou Zarzyckou dohodu o splátkách dluhu, doporučuje Odbor organizační
zastupitelstvu města Karviné neuzavřít s Veronikou Zarzyckou dohodu o splátkách dluhu.
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Příloha č. 1 k usnesení

DOHODA O PLNĚNÍ DLUHU VE SPLÁTKÁCH

statutární město Karviná
se sídlem:
ul. Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno:
Tomášem Hanzlem, primátorem města
IČ:
00297534
DIČ:
CZ00297534
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., pobočka Karviná
číslo účtu:
19-1721542349/0800
(dále jen věřitel)
a
Veronika Zarzycká
bytem:
narozena:
(dále jen dlužník)
uzavírají tuto dohodu o plnění dluhu ve splátkách s následujícím zněním:
I.
Dlužník je na základě rozsudku Okresního soudu v Karviné sp.zn.: 3 T 117/2014 ve spojení
s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě sp.zn.: 5 To 351/2014 povinen věřiteli nahradit škodu ve výši
587.335 Kč. K dnešnímu dni bylo na náhradu škody dlužníkem uhrazeno 80.611,11 Kč. Nadále tak
dlužníkovi zůstává dluh vůči věřiteli ve výši 506.723,89 Kč.
Dlužník se touto dohodou s ohledem na § 1973 občanského zákoníku zavazuje, že bude věřiteli platit
ve splátkách i úroky z prodlení z dlužné částky ode dne splatnosti dluhu, tj. od 31.10.2014.
II.
Dlužník tímto svůj dluh specifikovaný v bodě I. této dohody uznává, ve smyslu § 2053 občanského
zákoníku, co do důvodu i výše.
III.

Dlužník se zavazuje, že svůj peněžitý závazek specifikovaný v odst. I. této dohody vůči věřiteli bude
plnit formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2600,- Kč, vždy nejpozději k 20. dni každého
měsíce běžného kalendářního roku, počínaje měsícem duben roku 2015 až do zaplacení, a to pod
ztrátou výhody splátek v případě nesplnění některé splátky dle § 1931 občanského zákoníku.
Dohodnuté splátky bude dlužník zasílat na účet věřitele, který je veden u České spořitelny, a.s.,
pobočka Karviná, č.ú.: 19-1721542349/0800, VS: 8120000003 nebo splácet v hotovosti na pokladně
Magistrátu města Karviné na adrese: Karola Śliwky 618, 733 24 Karviná-Fryštát.
Věřitel s výše uvedeným způsobem uhrazení pohledávky souhlasí.
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O uzavření této dohody rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání konaném dne
19.3.2015, č. usnesení: ……………….
IV.
Tato dohoda byla vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží
dlužník a dva věřitel.
Účastníci této dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně.
V.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, přičemž rozhodné je
datum pozdějšího podpisu.

V Karviné dne........................
za věřitele

V Karviné dne .............

................................................
Tomáš Hanzel, primátor města

................................................
Veronika Zarzycká
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