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Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10.2.2014

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

Zpracovatel: ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
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IVANA KŘÍŽOVSKÁ, referent majetkové správy, oddělení bytové správy

Název materiálu:

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a . S. P., bytem, Přerov, jako 
dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za S. P. na nájemném z bytu č.  
v objektu k bydlení č.p., příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 1153 
v k.ú. Přerov, zálohách na plnění spojených s užíváním bytu a dopočítaného poplatku z prodlení k datu 
09. 12. 2013 v celkové částce 10 987,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 22 měsíců 
ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a 
výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze 
splátek nebude uhrazena včas a v plné výši,

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova svým usnesením č. 2991/82/3/2013 ze dne 11.12.2013 doporučila 
Zastupitelstvu města Přerova schválit materiál dle návrhu na usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb



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

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky s ohledem na zproštění povinnosti mlčenlivosti dle § 52 zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů paní S. P. za účelem předmětné 
žádosti podotýká, že jsou u ní a jejích dětí k dnešnímu dni tj. 27.01.2014 evidovány další 
pohledávky z předchozích let, a to nedoplatky u poplatku za „komunální odpad“ a na 
pokutách. Nedoplatky za paní S. P., které dobrovolně neuhradila, jsou  již vymáhány 
prostřednictvím soudního exekutora. 

Důvodová zpráva:

Dne 10.01.2012 byla uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou 
ředitelem Antonínem Čechákem a J. a S. P.. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, 
s účinností od 01.02.2012 do 31.01.2015. 
Odbor správy majetku a komunálních služeb eviduje za manžely P. za období 2,6,7/2013 
pohledávku na nájemném a zálohách na služby a poplatek z prodlení. K datu 
09. 12. 2013 činí celková výše dlužné částky 10 987,00 Kč. Z toho pohledávka na nájemném 
a zálohách na služby spojené s užíváním bytu činí 7 351,00 Kč a poplatek z prodlení činí         
3 636,00 Kč. 

Dne 28.07.2013 oddělení bytové správy obdrželo žádost paní S. P. o sepsání dohody o uznání 
dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách, a to v částce 500,00 Kč/měs. Ve své 
žádosti paní P. uvedla, že v současné době jí je znemožněno bývalým manžel byt užívat, 
protože se na ní dopouštěl domácího násilí. Byt byla nucena spolu s dětmi opustit a ubytovat 
se v azylovém domě. Paní P. podala žalobu na zrušení společného nájmu bytu. V současné 
době ještě stále probíhá soudní řízení. Bývalý manžel se proti rozhodnutí Okresního soudu 
v Přerově odvolal. Dle sdělení paní Po. je jednání jejího bývalého manžela účelové. Jeho 
cílem je celou věc protahovat, neplatit stanovené nájemné a dosáhnout toho, že jim bude ze 
strany Odboru správy majetku a komunálních služeb zaslána výpověď z nájmu bytu z důvodu 
neplacení nájemného. Vzhledem k tomu, že paní P. hradí ubytování v azylovém domě, není 
v jejích možnostech zaplatit dlužné  nájemné z bytu č. v objektu k bydlení č.p., který navíc 
v současné době v důsledku jednání bývalého manžela nemůže užívat, požádala tedy o 
souhlas se sepsáním dohody o uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách. 
Jelikož se paní P. domnívala, že již bude v co nejkratší době dořešena žaloba na zrušení 
společného nájmu a tím se vyřeší i problém s pohledávkou statutárního města Přerova, což je 
vzhledem k odvolání bývalého manžela nepravděpodobné, je žádost předložena k projednání 
do orgánů města až nyní. 

Dne 21.08.2013 uhradila na dlužné nájemné částku 3 000,00 Kč a dne 18.09.2013 částku 
3 379,00 Kč na nájemné za 9/2013. Na základě součinnosti bylo Odborem ekonomiky 
sděleno, že žadatelka dluží spolu se svými dětmi na poplatku za odpad částku 5 150,00 Kč
a na pokutách dluží částku 3 000,00 Kč. J. P. dluží na poplatku za odpad částku 
975,00 Kč a na pokutách dluží 5 500,00 Kč. Tato skutečnost byla potvrzena i ke dni 
zpracování této předlohy.



V navrhované dohodě o splátkách bude dluh rozložen do 22 splátek s tím, že k poslední 
splátce bude dopočten poplatek z prodlení ve výši 2,5‰ denně z dlužné částky 7 351,00 Kč 
od dne 10.12.2013 ke dni uzavření dohody. Paní S. P. v dohodě o splátkách uzná svůj dluh, co 
do důvodu a výše. Součástí dohody bude ustanovení o ztrátě výhody splátek v případě, že 
některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

Předkládaný materiál se týká uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních 
splátkách

Přílohy: 
• fotokopie žádosti


