Kudlanka

NECHCE SE MU PLATIT VÃ•Å½IVNÃ‰
PondÄ›lÃ-, 10 bÅ™ezen 2014

Dobrý den, chtÄ›la bych vás poprosit o radu pro svou dceru. Je rozvedená a má v péÄ•i 2 dÄ›ti - 14 a 12 let. Její bývalý
manÅ¾el platí na dÄ›ti 3500 KÄ• na obÄ›. DluÅ¾í ov&scaron;em uÅ¾ výÅ¾ivné za srpen, záÅ™í a Å™íjen, tedy 10 500 KÄ•, a
Å™e&scaron;í dcera exekucí.

Otec v&scaron;ak minulý rok nepracoval, byl veden na úÅ™adu práce aÅ¾ do srpna, v záÅ™í zaÄ•al pracovat na Å¾ivnos
BohuÅ¾el, moje dcera je v CID a pobírá mÄ›síÄ•nÄ› 5 600,- KÄ•. Nyní dva roky ani nemohla pracovat - kvÅ¯li zdravotním
problémÅ¯m - tak od listopadu loÅˆského roku poÅ¾ádala o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného. Sama také od záÅ™í zaÄ•ala pracova
jako uklízeÄ•ka na zkrácený úvazek a její pÅ™íjem je asi 7000 mÄ›síÄ•nÄ›.
TeÄ• 5.3.2014 probÄ›hlo u soudu jednání ohledn
výÅ¾ivného a otec nepÅ™edloÅ¾il Å¾ádné pÅ™íjmy a tvrdil, Å¾e pracoval pouze záÅ™í, Å™íjen, listopad a prosinec. Od ledn
prý zase nepracuje a na výÅ¾ivné a ostatní výdaje mu údajnÄ› pÅ¯jÄ•ila sestra 20 000 KÄ•.
Ta sestra mi ale Å™ekla, Å¾e t
pravda, Å¾e by mu nikdy nepÅ¯jÄ•ila, dokonce mi Å™ekla, Å¾e s ním jiÅ¾ mÄ›síc nemluví; kvÅ¯li tomu, Å¾e si pÅ¯jÄ•il u Provid
soudu lhal. KaÅ¾dý den odchází ráno v monterkách ze spoleÄ•ného domu, ale dceÅ™i Å™íká, Å¾e pracuje pouze za stravu...
VyloÅ¾enÄ› si z niÄ•eho nic nedÄ›lá.To jsem ale odboÄ•ila od soudu. Nakonec se tam nic nevyÅ™e&scaron;ilo, otci bylo uloÅ¾
dokladovat pÅ™íjmy a jednání bylo odroÄ•eno zase na 9.4.2014.
TeÄ• si pÅ™edstavte, Å¾e sociální pracovnice dceÅ™i do
zpÄ›tvzetí Å¾aloby, aby prý výÅ¾ivné nebylo je&scaron;tÄ› sníÅ¾eno! On totiÅ¾ ústnÄ› pÅ™iznal za lonské 4 mÄ›síce 12 000
Nevím, zda je od ledna zase na úÅ™adu práce a zda má zaplacené zdravotní a sociální poji&scaron;tÄ›ní.
Tak bych vás
chtÄ›la poprosit o radu, zda opravdu má dcera vzít návrh zpÄ›t, a potvrdit mu, Å¾e na nÄ›ho opravdu nikdo nemÅ¯Å¾e a Å¾e s
mÅ¯Å¾e dÄ›lat co chce a lhát jak chce.
KdyÅ¾ si proÄ•ítám nový zákon a Ä•tu, Å¾e se otcÅ¯m, kteÅ™í se vyhýbají placení
pÅ™íjmy vypoÄ•ítávají alimenty aÅ¾ z 25násobku, tak nemohu pochopit, Å¾e je tolik matek bez výÅ¾ivného...

PÅ™edem mnohokrát dÄ›kuji za va&scaron;e rady ANNA, matka a babiÄ•ka

http://www.kudlanka.cz
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