Kudlanka

PLATÃ• JEN JEDEN...
ÃšterÃ½, 02 duben 2013

Dobrý den Danielo, dozvÄ›dÄ›la jsem se o Vás z netu, tak jsem se osmÄ›lila Vás poÅ¾ádat o pomoc, kterou nechám Ä•istÄ›
jen na Vás. Jsem matkou dvojÄ•at 9 let a jejich otec má se mnou sepsanou dohodu, od jeho právniÄ•ky notáÅ™sky
ovÄ›Å™enou, o tom, Å¾e mi bude do plnoletosti na&scaron;ich dÄ›tí vyplácet 2600 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. Peníze mi poslal jen jedno
té doby nic.

Jsem uÅ¾ zoufalá a nevím co mám dÄ›lat. Na sociálku jsem &scaron;la pro nÄ›jaký pÅ™íspÄ›vek, ale bylo mi Å™eÄ•eno, Å
nemám na nic nárok, kdyÅ¾ Å¾iji s muÅ¾em. Partner má 14.000 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ› a má ve spoleÄ•né péÄ•i svou dceru. &Scar
jsem tedy za kurátorkou a ta mi oznámila, Å¾e je v&scaron;e v poÅ™ádku, tak co si poÅ™ád stÄ›Å¾uji. On bude platit 2.700 na
jednoho a Vy budete platit taktéÅ¾ na jednoho 2700. Tak jsem jí Å™ekla, Å¾e nemám z Ä•eho, ale to jí nezajímá.
Mám uÅ¾
del&scaron;í dobu finanÄ•ní problémy a teÄ• to nabralo na obrátkách, neboÅ¥ mám na úÄ•tu exekuci a bývalý mi posílá
sumu, co mu urÄ•il soud, ale bez oznaÄ•ení, a exekutora nezajímá, Å¾e to jsou peníze pro mé dÄ›ti.
Tak jsem se jsem se
je&scaron;tÄ› chtÄ›la zeptat, jestli je to v poÅ™ádku, kdyÅ¾ se bývalý o dÄ›ti nestará a to bydlí hned vedle nás. Nebo je to jen
mÅ¯j dojem? ManÅ¾el dá z platu necelých 6000 z 28 000 a já neberu nic a mám jim platit 5700.
Prosím, moc prosím, uÅ¾
nevím co mám dÄ›lat. Prosím pomozte mi nÄ›jak.. UÅ¾ jsem pÅ™emý&scaron;lela o podání Å¾ádosti v Praze u soudu, ale
nemám ani na poplatky s tím spojené. Opravdu prosím o pomoc. Moc dÄ›kuji,MARCELA O D P O V Äš ÄŽ :
Milá Marcelo,

BuÄ• mám málo informací, nebo v tom máte tro&scaron;ku gulá&scaron;&hellip; Pokud máte dvojÄ•ata ve vlastní péÄ•i,
tak platí pouze otec a vy tu druhou Ä•ástku vlastnÄ› dáváte tím, Å¾e u vás dÄ›ti bydlí, Å¾e se o nÄ› staráte atd.
Dále &ndas
pí&scaron;ete, Å¾e vám seberou i to, co vám otec dÄ›tí po&scaron;le &ndash; a souÄ•asnÄ›, Å¾e vám výÅ¾ivné poslal pouze
jednou&hellip; tak jak je to? Pí&scaron;ete, Å¾e máte platit 5.700,- KÄ• &ndash; komu? TÄ›m dÄ›tem? Kolik jim je? To je mj.
taky dost dÅ¯leÅ¾ité&hellip; Od toho se odvíjí i vý&scaron;e výÅ¾ivného! Snad Å¾ijí s vámi, ne? Mj. jste rozvedená, ano?
OhlednÄ› toho, Å¾e máte pÅ™ítele, se kterým Å¾ijete ve spoleÄ•né domácnosti: pokud se jedná o urÄ•ení vý&scaron;e výÅ¾iv
posuzuje se ve&scaron;kerý pÅ™íjem, který v rodinÄ› je &ndash; tzn. i pÅ™íjem va&scaron;eho pÅ™ítele. Trochu to pÅ™eÅ¾e
pokud byste mÄ›la korunu a on sto tisíc, tak máte kaÅ¾dý 50.000,50 KÄ•. Chápete?
TakÅ¾e &ndash; napi&scaron;te mi, jak
je. A je&scaron;tÄ› jedno &ndash; pokud se jedná o Å¾ádost o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného, tak se na soudu nic neplatí.
SrdeÄ•nÄ› zdraví,d@niela
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