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Název materiálu:

Obyvatelé objektů Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. trvá na části svého usnesení č. 567/13/3/2012 z 13. zasedání konaného dne 10. 9. 2012, a to 
bodu 3, kterým se ukládá Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě nájemní 
smlouvy v objektech Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nájem obecního bytu, a to za podmínky, že tito 
občané (včetně všech osob žijících s nimi ve společné domácnosti) nemají vůči statutárnímu městu 
Přerov a právnickým osobám jím založeným a zřízeným žádný dluh včetně příslušenství,

VARIANTA II

1.1 ruší část svého usnesení č. 567/13/3/2012 z 13. zasedání konaného dne 10. 9. 2012, a to bod 3, 
kterým se ukládá Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě nájemní smlouvy 
v objektech Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nájem obecního bytu, a to za podmínky, že tito občané 
(včetně všech osob žijících s nimi ve společné domácnosti) nemají vůči statutárnímu městu Přerov 
a právnickým osobám jím založeným a zřízeným žádný dluh včetně příslušenství,
1.2 ukládá Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě nájemní smlouvy 
v objektech Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nájem obecního bytu, a to bez ohledu na to, zda tito 
občané (včetně všech osob žijících s nimi ve společné domácnosti) mají vůči statutárnímu městu 
Přerov a právnickým osobám jím založeným a zřízeným dluh včetně příslušenství,



VARIANTA I

2. ukládá Radě města Přerova při zajištění nájmu obecních bytů pro občany, kteří bydlí na základě 
nájemní smlouvy v objektech Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, požadovat od těchto občanů úhradu 
kauce na obecní byt,

VARIANTA II

2. ukládá Radě města Přerova při zajištění nájmu obecních bytů pro občany, kteří bydlí na základě 
nájemní smlouvy v objektech Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nepožadovat od těchto občanů úhradu 
kauce na obecní byt,

VARIANTA I

3. ukládá Radě města Přerova zajistit manželům RO a RO nájem obecního bytu a požadovat od 
nich úhradu kauce na obecní byt,

VARIANTA II

3. ukládá Radě města Přerova zajistit manželům RO a RO nájem obecního bytu a nepožadovat od 
nich úhradu kauce na obecní byt,

VARIANTA III

3. neukládá Radě města Přerova zajistit manželům RO a RO nájem obecního bytu.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: průběžně

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor sociálních věcí a školství

předkládá Zastupitelstvu města Přerova uvedené informace a návrhy ke zvážení. 
Zároveň odbor k dané věci podotýká, že nelze zaručit, že jmenovaní nájemníci, kteří mají 
dluhy  vůči statutárnímu městu Přerov či právnickým osobám jím zřízeným nebo založeným, 
své dluhy vyrovnají. Jedná se o sociálně slabé rodiny, u nichž vymáhání dluhů ani 
prostřednictvím exekuce nemusí být úspěšné. Rovněž nelze zajistit, aby případné splátkové 
kalendáře k úhradě kauce na byt byly nájemci řádně a včas dodrženy.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

trvá z hlediska hospodárnosti na vyměření kaucí na byt ve výši trojnásobku nájemného vč. 
záloh na služby spojených s bydlením.

Odbor ekonomiky

doporučuje v bodě 1 a 2 variantu I, v bodě 3 variantu III. 

Při vymáhání nedoplatků u pokut v rámci dělené správy a místních poplatků (jedná se 
o pohledávky vzniklé v oblasti přenesené působnosti) postupuje Odbor ekonomiky jako 
správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Znamená 
to, že veškeré kompetence v rámci daňového řízení jsou v pravomoci správce daně 



(současně podotýkáme, že správci daně byla od 1. 1. 2011 odňata možnost individuálního 
prominutí poplatku na základě žádosti poplatníka). Pokud dlužník neuhradí pokutu nebo 
poplatek ve lhůtě splatnosti má možnost dle citovaného zákona si požádat na základě žádosti 
a uhrazení správního poplatku o povolení splátek a nedoplatek tak splácet postupně. Pokud 
ale dlužník nemá zájem nedoplatek řešit, přistupuje správce daně k jeho vymáhání, a to 
i prostřednictvím soudního exekutora v případě,  že není na základě součinností zjištěn žádný 
postižitelný majetek. Exekuce je tak skutečně krajním řešením, zabránit ji však každý dlužník 
může splněním svého závazku. Je zákonnou povinností správce daně své pohledávky 
vymáhat, a to nejen proto, že mu to ukládá zákon, ale zejména v zájmu všech občanů, kteří 
své povinnosti dobrovolně řádně a včas plní a kteří by byli jinak znevýhodněni. 

Přestože v minulosti někteří z dlužníků před obavou z vymáhání dluhu soudním exekutorem 
projevili zájem nedoplatek co nejdříve uhradit, svůj slib nedodrželi. 
Celková výše nedoplatků u občanů, bydlících v předmětné lokalitě činila u poplatku za 
komunální odpad 76 779,0 Kč, u pokut 14 200,0 Kč. Až nyní v souvislosti s vystěhováním ze 
Škodovy ul. a možností získání nového obecního bytu v jiné lokalitě, někteří z nich 
nedoplatek částečně uhradili (jeden dlužník dokonce v plné výši), případně uhradili správní 
poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
a požádali si o postupné splácení dluhu. U poplatku za komunální odpad byla v posledním 
období provedena úhrada v celkové výši 4 268,0 Kč, u pokut byla celkem uhrazena částka 
600,0 Kč. O splácení dluhu u poplatku za komunální odpad v celkové výši 30 751,0 Kč 
požádalo sedm dlužníků. Bylo jim oznámeno, že jim bude vyhověno pod podmínkou, že 
splátky poplatku budou hrazeny v částkách a termínech stanovených v příslušném rozhodnutí 
o rozložení úhrady na splátky. V případě, že nebude podmínka dodržena, dané rozhodnutí 
pozbude účinnosti dnem jejího nedodržení. Rozhodnutí jsou ze strany města připravena, zatím 
ale nedošlo ze strany dlužníků k podpisu. Z výše uvedeného vyplývá, že přestože byla 
učiněna vstřícnost ze strany města a dlužníkům nabídnuta pomoc, neprojevují moc zájem svůj 
dluh řešit. 

V souvislosti s danou situací podotýkáme, že i v minulosti byly evidovány nedoplatky, 
související se zmíněnou lokalitou, ale v důsledku vystěhování některých občanů ze Škodovy 
ul. do jiných pronájmů na území města Přerova, byly v té době uhrazeny za nimi veškeré 
nedoplatky na poplatcích nebo pokutách evidovaných Odborem ekonomiky. Převážná část 
těchto nedoplatků byla uhrazena společností OPERA Bohemia s.r.o., která jejich vystěhování 
z této lokality v té době zajišťovala a zprostředkovávala. Menší část nedoplatků byla uhrazena  
samotnými dlužníky. 

Současně jsou evidovány další nedoplatky (z dřívějších období) související s nájemným 
z obecních bytů. Do výše uvedené částky jsou zahrnuty i manželé O, přestože v registru 
obyvatel jsou evidováni na ul. Bratrská 34 (viz důvodová zpráva). U těchto manželů je 
evidována Odborem ekonomiky nejvyšší dlužná částka, přesto svůj dluh do dnešního dne 
nedořešili. 

Důvodová zpráva:

Dne 10. září 2012 přijalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. zasedání usnesení 
č. 567/13/3/2012, kde v bodě 3 uložilo Radě města Přerova zajistit občanům, kteří bydlí na základě 
nájemní smlouvy v objektech Přerov, Škodova 17, 21, 23 a 25, nájem obecního bytu, a to za 
podmínky, že tito občanů (včetně všech osob žijících s nimi ve společné domácnosti) nemají vůči 



statutárnímu městu Přerov a právnickým osobám jím založeným a zřízeným žádný dluh včetně 
příslušenství.

Odbor sociálních věcí a školství v součinnosti s Odborem správy majetku a komunálních služeb 
vytipoval volné obecní byty pro občany ze Škodovy ulice. Ve vytipovaných bytech je nutné provést 
drobné opravy, příp. dovybavit je zařizovacími předměty. Předpoklad celkových nákladů na opravy 
těchto bytů činí cca 120 000,- Kč. Předmětné opravy budou prováděny až na základě rozhodnutí 
orgánů města o přidělení bytů obyvatelům Škodovy ulice. 

Dne 20. září 2012 proběhlo jednání s občany ze Škodovy ulice, kde byli tito občané informováni
o nabídce volných obecních bytů (o výši nákladů spojených s užíváním bytu, úhradě kauce, velikosti 
bytu apod.), o možnostech úhrad nájemného a současně i o případných úhradách dlužných částek vůči 
statutárnímu městu Přerov a právnickým osobám jím založeným a zřízeným. Kromě zástupců vedení 
města a magistrátu byli jednání přítomni i zástupci nestátního neziskového sektoru. Pro každého 
nájemce byl jmenovitě určen konkrétní pracovník Odboru sociálních věcí a školství, který vede 
komplexní administraci všech potřebných podkladů k uzavření nájemní smlouvy a spolupracuje 
s nájemcem na dořešení vzniklých dluhů vůči městu nebo právnickým osobám jím zřízeným či 
založeným. Nájemci byli podrobně seznámeni s konkrétní nabídkou volného bytu (adresa, počet 
místností, plocha, nájemné, služby, kauce) a s výší dluhů všech členů rodiny vůči městu, resp. 
organizacím města, a možností sepsání splátkového kalendáře po uhrazení správního poplatku
(k seznámení podepsali prohlášení).

Z celkového počtu 10 nájemců (rodin) ke dni 31. 10. 2012 (blíže viz příloha důvodové zprávy):

 pouze 4 nájemci splňují podmínku bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Přerov  
a právnickým osobám jím zřízeným či založeným a zároveň mají zájem o nabídnutý byt 

 3 nájemci dluží a již část dlužných částek uhradili a zároveň mají zájem o nabídnutý byt
  1 nájemce a 1 uživatel bez nájemní smlouvy dluží a nabídnutý byt odmítli 
 1 nájemce odmítl od počátku v dané věci jednat a cokoliv podepsat .

Manželé RO a RO fakticky užívají byt v objektu Přerov, Škodova 17, nikoli však na základě platné 
nájemní smlouvy. Paní L'O (matka RO) měla uzavřenou nájemní smlouvu na byt v objektu Škodova 
15 a na základě písemné dohody uzavřené dne 7. 4. 2011 mezi společností OPERA Bohemia s.r.o. 
jako pronajímatelem a paní L'O jako nájemcem skončil nájem tohoto bytu dnem 31. 12. 2011. Na této 
dohodě pod podpisy smluvních stran je ručně psaný dovětek o náhradním ubytování, který ovšem 
nesplňuje náležitosti určitosti a srozumitelnosti právního úkonu (chybí označení smluvních stran, 
specifikace náhradního bydlení, datum sjednání, …). Manželé O mají trvalý pobyt Přerov, Bratrská 
34. Jmenovaní mají zájem o přidělení obecního bytu. Nicméně dluží městu nezanedbatelné částky. Na 
nájemném, zálohách na služby a vyúčtování těchto služeb se jedná o částku 22 449,00 Kč a 
příslušenství s touto dlužnou částkou související. Dne 17. 4. 2002 paní OR na Domovní správě města 
Přerova podepsala uznání dluhu a dohodu o plnění dluhu ve splátkách. V této dohodě bylo zahrnuto 
dlužné nájemné za období 7,8,10,11,12/2001 a 1,2/2002 a i vyúčtování služeb spojených s užíváním 
bytu za rok 2001. Na sepsanou dohodu nic nezaplatila. Dluhy byly částečně uhrazeny započtením 
pohledávky oproti přeplatku vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, a to za rok 2002 a 2003 a 
dále započtením zaplacené kauce. Dne 19. 2. 2003 byl k Okresnímu soudu v Přerově podán návrh na 
vydání platebního rozkazu na dlužnou částku 26 548,00 Kč. Dne 28. 2. 2003 byl vydán platební 
rozkaz č.j. Ro 258/2003-5, který nabyl právní moci dne 25. 9. 2003 a dále dne 26. 2. 2004 byl opět 
podán k Okresnímu soudu v Přerově  návrh na vydání platebního rozkazu, a to na částku 9 929,00 Kč. 
Dne 5. 4. 2004 byl vydán platební rozkaz č.j. Ro 350/2004-6, který nabyl právní moci dne 2. 7. 2004. 
Na základě těchto pravomocných platebních rozkazů žalovaní nic neuhradili. Dne 1. 11. 2005 byl 
Okresní soud v Přerově požádán o součinnost při zjišťování příjmu povinné, a to ve smyslu § 260 odst. 
2 o.s.ř. , kdy byl dotaz učiněn na OR. Na základě této žádosti bylo sděleno, že OR je zabezpečována 
opakovanou peněžitou dávkou sociální péče. Tento dotaz byl ještě opakován  27. 5. 2008, kdy bylo 



sděleno, že je vedena jako uchazečka o zaměstnání na Úřadu práce v Přerově, nepobírá hmotné 
zabezpečení. Pobírá sociální dávky od Úřadu práce v Přerově. Dne 1. 11. 2005 byl Okresní soud v 
Přerově požádán o součinnost při zjišťování příjmu povinného, a to ve smyslu § 260 odst. 2 o.s.ř. , kdy 
byl dotaz učiněn na OR. Na základě této žádosti bylo sděleno, že OR je v evidenci Okresní správy 
sociálního zabezpečení v Přerově od 25. 1. 2005 veden jako OSVČ, která není přihlášena k 
nemocenskému pojištění OSVČ, nepobírá dávky důchodového pojištění. Ze zprávy Úřadu práce v 
Přerově bylo zjištěno, že je od 30. 5. 2005 veden v evidenci uchazečů o zaměstnání bez nároku na 
hmotné zabezpečení. Magistrát města Přerova sdělil, že je zabezpečován opakovanou peněžitou 
dávkou sociální péče. Tento dotaz byl ještě opakován 27. 5. 2008, kdy bylo sděleno, že je veden v 
evidenci Úřadu práce v Přerově, nepobírá žádné sociální dávky. Vzhledem k tomu, že nebylo možné 
dosáhnout zaplacení, byl dne 23. 5. 2006 podán k Okresnímu soudu v Přerově návrh na výkon
rozhodnutí srážkami dávek státní sociální podpory poskytovaných OR. Tento výkon rozhodnutí č.j. 
32E 387/2006-5 ze dne 1. 9. 2006, který nabyl právní moci dne 5. 4. 2007, zůstal bezvýsledný. V roce 
2011 byla pohledávka předána prostřednictvím advokáta JUDr. PD k řešení exekutorské kanceláři. 

Dle Vnitřního předpisu č. 20/2012, o hospodaření s obecními byty, vydaného Radou města Přerova:

 nájemní smlouva na obecní byt se uzavírá na dobu určitou 1 rok. Před uplynutím této doby           
se prověří plnění podmínek nájemní smlouvy a při řádném plnění povinností nájemce se 
uzavře dodatek k nájemní smlouvě nebo nová nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku 
s možností prodloužení opakovaně na dobu určitou vždy dvakrát na dobu tří let a poté na dobu 
neurčitou.

 se nájemní smlouva s žadatelem o uzavření nájemní smlouvy k bytu uzavře až na základě 
úhrady kauce na byt (podmínky její úhrady budou obsaženy v nájemní smlouvě). V případě, 
že město bude požadovat úhradu kauce i ve výše uvedených případech, je pravděpodobné, že 
bude nuceno s nájemníky sjednat k úhradě kauce splátkové kalendáře.

Poznámka: Někteří obyvatelé Škodovy ulice, kteří měli platnou nájemní smlouvu před rokem 2007, 
kdy bylo majitelem objektu Statutární město Přerov, měli také složenou kauci na byt dle dříve 
platných předpisů. Tyto kauce však přešly na nového vlastníka objektu. 

Příloha:

Přehled nájemců Škodovy ulice, kterým byl nabídnut volný byt v majetku města




