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Přerov 22,08,2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne
09.09.2013

Předkladatel:

Zpracovatel:

Ing. JIRI LAJTOCH, primátor
MICHAL ZACI{A DiS., náměstek primátora

ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních
služeb
EVA POSPÍŠII ÍXOVÁ, vedoucí oddělení byové správy
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. MILENA LANŽHOTSKÁ, vedoucí oddělení místních příjmů
IVANA KŘÍŽOVSKÁ, referent majetkové správy, oddělení bytové správy

Název materiálu:

Žáďost o sepsání splátkového kalendáře

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a P. P, bytem Mervartova
229319, Přerov, jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za P. P. na
nájemném zbytu, zálohách na plnění spojených s užíváním bytu a dopočítaného poplatku z prodlení
kdatu 09.09.2013 v celkové částce 14 8'71,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 50

měsíců ode dne uzavření dohody, Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich
důvodu a v}še dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztráúě výhody splátek, pokud
některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

VARIANTA II

neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a P. P,, bytem Mervaftova
229319, Přerov, jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za P. P. na

nájemném zbýu, zá|ohách na plnění spojených sužíváním býu a dopočítaného poplatku zprodlení
kdatu 09.09.2013 vcelkové částce 14 871,00 Kč, a to vměsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 50

měsíců ode dne uzavíeni dohody. Podmínkou uzavření dohody je lznáni pohledávek co do jejich

důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrélté ýhody splátek, pokud

některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné ýši.



Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 15.09.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města přerova

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 74. Schůzi dne 20.08.2013 a sým usnesením
poř. č. 26941741312013 doporučila Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu mezi statutárním
městem Přerovem jako věřitelem a P. P., bytem Mervartova 229319, Přerov, jako dlužníkem dle
Varianty I. návrhu na usnesení.

Odbor sprá\ry majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje schválit Variantu I. dle návrhu
na usnesení.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit usnesení dle Varianty I a v souladu s ustanovením části
druhé, článku V odst. 2 a I0 Vnitřního předpisu č. 512011 O postupu jednotlivých odborů
Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organízaci při správě
a odpisování pohledávek, v platném znění, zahrnuje předlohu zpracovanou správcem
pohledávky do materiálů pro jednání Zastupitelstva města Přerova.

Důvodová zpráva:

Dne 11,04.2007 byla uzavŤena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov,
zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou
ředitelem Antonínem Čechákem a P. P.. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou,
s účinností od 01 .05.2007. Pan P. již měl v roce 2012 uzavřenou dohodu o uznání dluhu a
jeho plnění vpravidelných měsíčních splátkách od 31.I0.2012 do 28.02.2013. Tuto
pohledávku uhradil již 22.I I.2012.

Odbor správy majetku a komunálních služeb eviduje za panem P. P. za období
I,2,3,4,5,612013 pohledávku na nájemném a zálohách na služby a poplatek z prodlení. K datu
09.09.2013, kdy tento materiál bude projednáván Zastupitelstvem města Přerova, bude činit
celková výše dlužné částky 14 871,00 Kč. Ztoho pohledávka na nájemném a zálohách na
služby spojené s užíváním bytu činí I0 479,00 Kč a poplatek z prodlení činí 4 392,00Kč,

Dne 12.06.2013 oddělení by,tové správy obdrželo žádost pana P. P. o sepsání dohody o uznání
dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách, a to v částce 300,00 Kč/měs. Ve své
žádosti pouze uvedl, že je invalidní důchodce, přičemž při osobním jednání sdělil, že byl
hospitalizován v nemocnici anemá v současné době dostatek finančních prostředků na úhradu
plateb za pobý v nemocnici a na nájemné. Na základě součinnosti bylo Odborem ekonomiky
doručeno dne 24.06.2013 potvrzení o bezdlužnosti, ve kterém bylo sděleno, že žadatel nemá
kdatu 21.06.2013 u tohoto odboru evidovány žádné pohledávky. Tato skutečnost byla
potvrzena i ke dni zpracování této předlohy.



V navrhované dohodě o splátkách bude dluh rozložen do 50 splátek s tím, že k poslední
splátce bude dopočten poplatek z prodlení ve výši 2,5o/oo denně z dlužné částky 10 479,00 Kč
od dne 10. 09. 2013 ke dni uzavření dohody. Pan P. P. v dohodě o splátkáchuzná svůj dluh co
do důvodu a výše. Součástí dohody bude ustanovení o ztrátě výhody splátek vpŤípaďé, že
některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení

Přílohy: fotokopie žádosti o sepsání splátkového kalendáře
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