
Pořadové číslo: 20/4

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 8.10.2013

Předloha pro 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 21. 10. 
2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
EVA POSPÍŠILÍKOVÁ, vedoucí oddělení bytové správy
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
MILENA LANŽHOTSKÁ, vedoucí oddělení místních příjmů
IVANA KŘÍŽOVSKÁ, referent majetkové správy, oddělení bytové správy

Název materiálu:

Prominutí poplatku z prodlení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 27 591,00 Kč za panem M. G.,  
nyní bytem Svépomoc I/44, Přerov, bývalým nájemce bytové jednotky č. 9 v objektu k bydlení č.p. 
1605, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4889/43  v k.ú. Přerov (Husova 15), 
vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 9, v 
domě č.p. 1605  (Husova 15),

VARIANTA II

neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 27 591,00 Kč za panem M. 
G., nyní bytem Svépomoc I/44, Přerov, bývalým nájemce bytové jednotky č. 9 v objektu k bydlení č.p. 
1605, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4889/43  v k.ú. Přerov (Husova 15), 
vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 9, v 
domě č.p. 1605  (Husova 15),

VARIANTA III

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 22 073,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné 
částky 27 591,00 Kč, za panem M. G, nyní bytem Svépomoc I/44, Přerov, bývalým nájemce bytové 
jednotky č. 9 v objektu k bydlení č.p. 1605, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 



4889/43  v k.ú. Přerov (Husova 15), vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na 
plnění spojená s užíváním bytu č. 9, v domě č.p. 1605  (Husova 15),

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 10.11.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova svým usnesením č. 2740/75/3/2013 doporučila Zastupitelstvu města 
Přerova schválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení dle Varianty III. návrhu 
usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje schválit Variantu III. dle návrhu na
usnesení, jelikož si pan M. G. o prominutí poplatků z prodlení v minulosti nežádal. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky v souladu s ustanovením části druhé, článku V odst. 2 a 10 Vnitřního 
předpisu č. 5/2011  O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie 
Přerov a příspěvkových organizací při správě a odpisování pohledávek, v platném znění, 
zahrnuje předlohu zpracovanou správcem pohledávky do materiálů pro jednání Zastupitelstva 
města Přerova a ponechává na jeho zvážení, kterou z navržených variant usnesení schválí.

Důvodová zpráva:

Dne 20. 7. 2010 byla uzavřena nájemní smlouva mezi Statutárním městem Přerov, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova se sídlem Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou Antonínem 
Čechákem a panem M. G. Písemností ze dne 19. 1. 2011 byl pan G. vyzván k vrácení bytu v termínu 
do 14. 2. 2011 z důvodu evidovaných dluhů na nájemném a službách spojených s bydlením. Pan G.
dluhy doplatil a Rada města Přerova na své schůzi dne  16. 3. 2011 schválila svým usnesením č. 
341/7/62011(bod 2) uzavření nové nájemní smlouvy k bytu   č. 9 v domě č. p. 1605 s panem M. G. 
Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok 
a dále na dobu určitou 2x tři roky. Dne   28. 3. 2011 byla uzavřena nová nájemní smlouva mezi 
Statutárním městem Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, se sídlem Blahoslavova 3, 
Přerov, zastoupenou ředitelem Antonínem Čechákem a panem M. G. Nájemní smlouva byla uzavřena 
na dobu určitou, s účinností od 16.03. 2011 do 15.09.2011.  Dne 5.9.2011 byla s panem G. podepsána 
smlouva nová na dobu určitou s účinností od 16.9.2011 do 15.9.2012. Bývalá Domovní správa města 
Přerova (dále jen „DSMP) od 01.08.2011 a dále Odbor správy majetku a komunálních služeb, 
oddělení bytové správy evidovaly za panem M. G. pohledávky na nájemném z bytu, zálohách na 
plnění spojená s užíváním bytu a na nedoplatku vyúčtování těchto záloh spojených s užíváním bytu     
č. 9 v domě č. p. 1605 na parcele č. 4889/43, v ulici Husova č. or. 15 v částce 7 221,00 Kč (dlužné 
období: část měsíce 5/2012 a vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2011)  a na 
kapitalizovaném poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného v částce 20 889,00 Kč. Písemností 
ze dne 19. 03. 2013, kterou výše jmenovaný převzal dne 17.  4.2013, mu byla zaslána výzva k plnění 
dle ust. § 142 a) o. s. ř., a to na pohledávku v částce 7 221,00 Kč s příslušenstvím a na dlužný 
kapitalizovaný poplatek z prodlení v částce 20 981,00 Kč. Na základě této výzvy dne 18. 6. 2013 pan 
G. zaplatil pohledávku v částce 7 221,00 Kč. Poplatek z prodlení k této platbě, který k datu úhrady, tj. 
18.06.2013 činí 6 702,00 Kč nebyl zaplacen. Rovněž pan G. nezaplatil kapitalizovaný poplatek z 
prodlení v částce 20 889,00 Kč. Předmětný byt pronajímateli vrátil, a to na základě výpovědi z nájmu 
bytu ze dne 11. 1. 2012, kterou převzal dne 18. 1. 2012. V současné době již není nájemcem žádného 
obecního bytu. Dne 16. 8. 2013 oddělení Bytové správy obdrželo žádost pana M. G. o prominutí 



poplatku z prodlení. V žádosti pana M. G. není uvedeno, z jakého důvodu došlo k pozdním platbám na 
nájemném a ani v jaké je v současné dob finanční situaci. Na základě součinnosti bylo Odborem 
ekonomiky doručeno dne 22. 8. 2013 potvrzení o bezdlužnosti, ve kterém bylo sděleno, že žadatel 
nemá k datu 19. 8. 2013 u tohoto odboru evidovány žádné pohledávky. Tato skutečnost byla potvrzena 
i ke dni zpracování této předlohy.
Pro vysvětlení uvádíme, co znamená pojem kapitalizovaný poplatek z prodlení. Tento pojem se v 
rámci občanského soudního řízení běžně používá pro vyčíslení poplatku z prodlení za určité období v 
absolutní výši, tzn. ve výši ke dni zaplacení jistiny. Jedná se tedy o poplatek z prodlení vyčíslený 
přesnou částkou.  

Rekapitulace pohledávky na nájemném a zálohách na služby
celkem 7 221,00 Kč
uhrazeno na základě předžalobní výzvy                         - 7 221,00 Kč
zůstatek        0,00 Kč

Rekapitulace vyčísleného poplatku z prodlení
celkem 27 591,00 Kč
uhrazeno                   - 0,00 Kč
zůstatek 27 591,00 Kč

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení. 

Přílohy:
fotokopie nájemní smlouvy ze dne 05.09.2011
fotokopie výpovědi z nájmu bytu ze dne 11.01.01.2013 + doručenka  
fotokopie výzvy k plnění dle ust.§ 142 a) o.s.ř. + doručenka
fotokopie žádosti o prominutí poplatku z prodlení


