
Pořadové číslo: 23/7

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 18.4.2014

Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 
2014

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
Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
Mgr. ANDREA KAFKOVÁ, Vedoucí oddělení sociálních věcí a 
zdravotnictví
IVANA KŘÍŽOVSKÁ, referent majetkové správy, oddělení bytové správy

Název materiálu:

Prominutí poplatku z prodlení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje 1.
prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 7 334,00 Kč za paní Ž*** H***, 
bytem Přerov, ***, bývalou nájemkyni bytu č.*** v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. *** v k.ú. Přerov (***) vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. ***.

2.

prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 31 804,00 Kč za paní Ž*** H***, 
bytem Přerov, ***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou vyúčtováním záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I 
- Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***).

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 88. schůzi konané dne 9.04.2014 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 v souladu s ustanovením částí 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 orgánů města 
Přerova. 

Přestože v minulosti byl poplatek z prodlení  žadatelce již prominut, tak vzhledem k výši 
dříve prominuté částky a těžkému zdravotnímu postižení jejímu a  jejího bratra, který spolu s 
rodiči s ní žije ve společné domácnosti, Odbor ekonomiky doporučuje poplatek z prodlení v 
tomto případě mimořádně podruhé prominout tj. schválit dle  návrhu na usnesení. 

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení. Nájemkyně bytu i její bratr jsou 
velmi vážně nemocní. Žadatelka je upoutána na invalidní vozík a její bratr je napojen na 
dýchací přístroj. Byt je velmi dobře zařízen i udržován. Její matka, která se o své zletilé 
nemocné děti stará, uklízí a udržuje společné prostory v domě. Rada města Přerova na své 
schůzi dne 5. 3. 2014 schválila prodloužení nájemní smlouvy na dobu ½ roku s možností 
prodloužení.

Důvodová zpráva:

Na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 27. 07. 2006 mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou 
ředitelem Antonínem Čechákem na dobu určitou, s účinností od 01. 08. 2006 do 31. 07. 2007 
se stala nájemkyní bytu č.*** ( dle dříve platných předpisů I. ka***. Nájemní poměr k bytu 
skončil na základě dohody o zániku nájmu bytu ze dne 07. 04. 2009, a to k datu 30. 04. 2009.
Na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 04. 12. 2009 mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou 
ředitelem Antonínem Čechákem na dobu určitou, s účinností od 01. 12. 2009 do 30. 11. 2010 
a dále na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 06. 12. 2010 mezi statutárním městem 
Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou 
ředitelem Antonínem Čechákem na dobu určitou, s účinností od 01. 12. 2010 do 30. 11. 2013 
se stala nájemkyní bytu č. 2 (dle dříve platných předpisů I. kategorie) o 2 pokojích a kuchyni s 
příslušenstvím v přízemí domu č. p.*** v Přerově, v ulici *** č. o. ***. K datu podání žádosti 
o prominutí poplatku z prodlení neměla platnou nájemní smlouvu, ale v bytě stále bydlí. 



Na 86. schůzi Rady města Přerova konané dne 05. 03. 2014 pod bodem č. 3236/86/8/2014 č. 
1, bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 (2+1), o ploše 68,38m2 , v domě č. p. 
***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č.***, v k. ú. Přerov, ***, č. 
o. *** (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1, s paní Ž*** H***, zařizovacích předmětů), 
které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 
30. 9. 2014 s možností prodloužení, za podmínky pravidelné měsíční úhrady dluhu na 
poplatku z prodlení za pozdní platbu nájmu vůči statutárnímu městu Přerov. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu.

Bývalá Domovní správa města Přerova a dále Odbor správy majetku a komunálních služeb, 
oddělení bytové správy evidovaly za paní Ž*** H*** dluh na vyúčtování záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu č.*** na *** v částce 16 844,00 Kč s příslušenstvím a dále dluh na 
nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh spojených s 
užíváním bytu č*** v ulici *** č. ***3, a to v částce 31 871,00 Kč s příslušenstvím a na 
poplatku z prodlení v částce 3 118,00 Kč.

Vzhledem k tomu, že dlužná částka 16 844,00 Kč za vyúčtování záloh za byt č. *** na *** 
měla splatnost k datu 30. 06. 2010 a k datu 22. 10. 2012 byla uhrazena pouze částkou 6 
217,00 Kč byla paní Ž*** H*** písemností ze dne 18. 03. 2013 vyzvána k plnění dle ust. § 
142 a) o. s. ř., a to nejpozději do 7 - mi dnů od převzetí této výzvy. Výzvu převzala dne 21. 
03. 2013 a pohledávka byla splatná k datu 28. 03. 2013. Touto písemností byla vyzvána k 
úhradě dlužného nedoplatku vyúčtování za rok 2010 a 2011 v částce 22 329,00 Kč a o dlužné 
nájemné v částce 7 042,00 Kč s příslušenstvím.
Jelikož výzvě nebylo vyhověno, byla pohledávka předána k řešení Okresnímu soudu v 
Přerově, který dne 11. 06. 2013 vydal platební rozkaz č. j. 10C 130/2013, který nabyl právní 
moci dne 04. 07. 2013.
Dne 13. 12. 2013 MMPr, Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové 
správy obdrželo žádost o sepsání splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu, že dluhy již byly 
předány k řešení Okresnímu soudu v Přerově, žádosti nebylo vyhověno.

Na základě tohoto platebního rozkazu paní H*** dluhy dne 19. 02. 2014 doplatila. Současně 
zaplatila i soudní poplatek. K úhradě zbývá poplatek z prodlení v částce 39 138,00 Kč, který 
je předmětem této předlohy.

Dne 20. 02. 2014 Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy 
obdrželo žádost o prominutí poplatku z prodlení. Ve své žádosti uvádí, že spolu se svým 
bratrem M***, jsou oba invalidní důchodci, o které se starají rodiče. Bratr je napojen na 
dýchací přístroj a trvale upoután na lůžko a je zcela závislý na péči druhé osoby. Toto tvrzení 
dokládá přiloženou lékařskou zprávou. Ona sama je upoutána na invalidní elektrický vozík, je 
schopna částečného pohybu rukou a tak může vozík ovládat. Jinak není schopna sebeobsluhy. 
Oba sourozenci trpí vrozenou chorobou svalové slabosti, kdy dochází k postupnému 
ochabnutí veškerého svalstva. Pokud bude MMPr trvat na úhradě poplatku z prodlení v plné 
výši, tj. v částce 39 138,00 Kč, bude to pro ni finančně zatěžující, protože již úhrada dluhu 
byla velkou zátěží. Paní H*** byl již v minulosti, a to dne 18.09.2007, poplatek z prodlení 
prominut v částce 437,00 Kč.

Na základě součinnosti bylo Odborem ekonomiky doručeno dne 26.02.2014 potvrzení 
o bezdlužnosti, ve kterém bylo sděleno, že žadatelka nemá k datu 24.02.2014 u tohoto odboru 
evidovány žádné pohledávky. Tato skutečnost byla potvrzena i ke dni zpracování této 
předlohy.



Rekapitulace pohledávky na vyúčtování záloh z bytu č. ***, ***
celkem 16 844,00 Kč
dávka soc. podpory - 2 717,00 Kč
uhrazeno před podáním žaloby -6 500,00 Kč
uhrazeno na základě pravomocného pl. rozkazu -7 627 ,00 Kč
zůstatek 0,00 Kč

Rekapitulace vyčísleného poplatku z prodlení z bytu č. 1***

celkem 7 334,00 Kč
uhrazeno - 0,00 Kč
zůstatek 7 334,00 Kč
Rekapitulace pohledávky na vyúčtování záloh z bytu č. ***
celkem 24 829,00 Kč
započtení - 589,00 Kč
uhrazeno před podáním žaloby -2 500,00 Kč
před nabytím právní moci platebního rozkazu - 2 000,00 Kč
uhrazeno na základě pravomocného pl. rozkazu -19 740 ,00 Kč
zůstatek 0,00 Kč
Rekapitulace pohledávky na nájemné z bytu č. ***
celkem 7 033,00 Kč
uhrazeno na základě pravomocného pl. rozkazu -7 033,00 Kč
zůstatek 0,00 Kč

Rekapitulace vyčísleného poplatku z prodlení z bytu č. ***
celkem 31 804,00 Kč
uhrazeno -0,00 Kč
zůstatek 31 804,00 Kč

Rekapitulace zaplacených soudních poplatků
celkem 2 160,00 Kč
uhrazeno - 2 160,00 Kč
zůstatek 0,00 Kč

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení.
Přílohy: 
• fotokopie žádosti
fotokopie nájemní smlouvy


