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Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
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služeb
EVA POSPÍŠILÍKOVÁ, vedoucí oddělení bytové správy
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Ing. MILENA LANŽHOTSKÁ, vedoucí oddělení místních příjmů
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Název materiálu:

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání
schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem aj. P., nájemkyní bytové 
jednotky č. v objektu k bydlení č.p., příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4394/47 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za J. P. na 
nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 10.02.2014  v 
částce 32 338,00 Kč, z toho pohledávka na nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu 
činí 27 245,00 Kč a na poplatku z prodlení činí 5 093,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou 
splatnosti 33 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 tento materiál projednala na své 84. schůzi konané dne 29.01.2014 a schválila
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 J. P. za  účelem předmětné 
žádosti podotýká, že jsou u ní a jejích dětí evidovány další pohledávky. Jedná se o nedoplatky 
u poplatku za „komunální odpad“, které pokud nebudou dobrovolně uhrazeny, budou 
vymáhány jedním z možných způsobů dle citovaného zákona. 

Vzhledem k těmto skutečnostem a finanční situaci paní J. P., existuje značné riziko, že 
nebude schopna splácet splátky v takové výši o jaké požádala a jak je navrženo. 

Odbor sociálních věcí a školství:

Navrhuje schválit materiál dle návrhu usnesení. Paní P., která sama vychovává dvě nezletilé děti, se 
obrátila na oddělení sociální prevence a pomoci při odboru SVŠ, které s ní individuálně pracuje.

Důvodová zpráva:

Na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 13. 10. 2011 se paní J.a P. stala nájemkyní
bytové jednotky č. v objektu k bydlení č.p., příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4394/47 v k.ú. Přerov Písemností ze dne  4.9.2013  která jí byla vložena do schránky dne 
26.9.2013 jí byla zaslána výpověď z nájmu tohoto bytu z důvodu neplacení nájemného.  
Nájemní poměr skončil k datu 31.12.2013. Do Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a 
zdravotní záležitosti si žádost o projednání souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy 
k předmětnému bytu k datu zpracování této předlohy nepodala. Bude jí nabídnuto přístřeší. 
Odbor správy majetku a komunálních služeb eviduje za paní J. P. pohledávku na nájemném a 
zálohách na služby spojené s užíváním bytu a na poplatku z prodlení v celkové výši 32 338,00 
Kč. Z toho pohledávka na nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním bytu činí 
27 245,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 10. 02. 2014 činí 5 093,00 Kč. Dne 16. 12. 2013 
oddělení bytové správy obdrželo žádost paní J. P. o sepsání dohody o uznání dluhu a jeho 
plnění v pravidelných měsíčních splátkách, a to v částce 1 000,00 Kč/měs. Ve své žádosti 
uvádí, že důvodem její platební neschopnosti je to, že si zapůjčila finanční prostředky od 
nebankovní společnosti, která jí poskytla půjčku bez ručitelů ve výši 20 000,00 Kč. Peníze 
potřebovala na opravu pračky a televize, na zakoupení bot a oblečení, úhradu poplatků ve 
školce. Měsíčně splácela 2 000,00 Kč a neměla již peníze na úhradu nájemného. Je na 
mateřské dovolené a sama pečuje o dvě děti ve věku 6 let a 1 ½ roku. Od úřadu práce pobírá 
rodičovský příspěvek ve výši 3 800,00 Kč a přídavky na děti v celkové výši 1 110,00 Kč. 
Výživné na obě děti, které má dle rozsudku OS v Přerově na obě činit 3 000,00 Kč, dostávám 
nepravidelně a vždy v nižší částce. Jelikož jsem samoživitelka pobírám dávky v hmotné nouzi 
v částce 2 533,00 Kč a doplatek na bydlení v částce 2 096,00 Kč.

S ohledem na její sociální a příjmovou situaci žádá o možnost dlužnou částku splácet na 
základě uzavřeného splátkového kalendáře, a to v částce 1 000,00 Kč/měs.



Na základě součinnosti bylo Odborem ekonomiky sděleno, že žadatelka k datu 6.01.2014 
dluží na pokutách a spolu se svými dětmi dále dluží na poplatku za odpad. Tato skutečnost 
byla potvrzena i ke dni zpracování této předlohy.

V navrhované dohodě o splátkách bude dluh rozložen do 33 splátek s tím, že k poslední 
splátce bude dopočten poplatek z prodlení ve výši 2,5‰ denně z dlužné částky 27 145,00 Kč 
ode dne 11.2.2014 ke dni uzavření dohody. Paní J. 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


