
Pořadové číslo: 22/4

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 29.1.2014

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
EVA POSPÍŠILÍKOVÁ, vedoucí oddělení bytové správy
OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. MILENA LANŽHOTSKÁ, vedoucí oddělení místních příjmů
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 R. V., nájemcem bytové 
jednotky č. v objektu k bydlení č.p., příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4039 
v k.ú. Přerov . jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za R. V. na poplatku 
z prodlení k datu 10. 02. 2014 v celkové částce 7 084,00 Kč, a to v měsíčních splátkách se lhůtou 
splatnosti 36 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 doporučuje schválit materiál dle. návrhu na usnesení. Vzhledem 
k okolnostem uvedenými v důvodové správě správce pohledávky vychází dlužníkovi vstříc 
a navrhuje měsíční splátky ve výši 200,00 Kč/měsíc se lhůtou splatnosti 36 měsíců ode dne 
uzavření dohody. Pokud ale některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši,
dle navrhované dohody o ztrátě výhody splátek dojde ke splatnosti celé výše pohledávky 
a k případnému vymáhání soudní cestou.

Důvodová zpráva:

Písemností ze dne 05.11.1999 Domovní správa města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, vzala 
na vědomí přechod nájmu bytu č. v domě č.p. v ulici č. o., a to z L. V. na R. V. dle § 706 zák. 
č. 509/91 Sb.,v platném znění. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb eviduje za panem R. V. pohledávku na poplatku 
z prodlení, který se váže k pozdním platbám nájemného, a to za období 9/2011, 2,3,10/2012 a 
4-6,10/2013, a to v částce 7 084,00 Kč. Dne 04. 12. 2013 oddělení bytové správy obdrželo 
žádost pana R. V. o sepsání dohody o uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních 
splátkách, a to v částce 200,00 Kč/měs. Ve své žádosti uvádí, že přišel o zaměstnání a 
jediným jeho příjmem jsou dávky v hmotné nouzi, které jen stěží pokrývají jeho finanční 
potřeby. Na základě součinnosti bylo Odborem ekonomiky sděleno, že žadatel nemá k datu 
09.12.2013 u tohoto odboru evidovány žádné pohledávky. Tato skutečnost byla potvrzena i ke 
dni zpracování této předlohy.

Pan Vančura si žádal o prominutí poplatku z prodlení, ale jeho žádosti nebylo vyhověno, 
protože dne 10.2.2003 mu byl již poplatek z prodlení v částce 2 269,00 Kč prominut.
V navrhované dohodě o splátkách bude dluh rozložen do 36 splátek. Pan R. V. 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


