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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
IVANA KŘÍŽOVSKÁ, referent majetkové správy, oddělení bytové správy

Název materiálu:

Prominutí poplatku z prodlení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 671 852,00 Kč za paní 
E*** T***, nyní bytem ***,***, bývalou nájemkyní bytové jednotky 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 nájemného a záloh na plnění spojená s 
užíváním bytu č. ***, v domě č. p. ***, (***).

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 Zastupitelstva  
města Přerova. 

Současně doporučuje schválit usnesení v navrženém znění vzhledem k částce již uhrazeného 
poplatku z prodlení ve výši 218 638,00 Kč.

Důvodová zpráva:

Dne 23.02.2000 byla uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou 
ředitelkou Ing. Hanou Štěpanovskou a E*** T*** a M*** T***s účinností od 01.03.2000 do 
28.02.2001. Bývalá Domovní správa města Přerova a dále Odbor správy majetku a 
komunálních služeb, oddělení bytové správy evidovaly za manžely T*** pohledávku na 
nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu v částce 
230 446,00 Kč, a to v období 3/2001 - 5/2005 z bytu č. *** v domě č. p. *** na parcele č.*** 
v ulici ***. *** č. o. 13. Z důvodu neplacení nájemného byl podán k Okresnímu soud v 
Přerově návrh na vyklizení bytu. Rozsudkem č.j. 11C 143/2000 ze dne 27.11.2000 bylo 
žalovanému nařízeno vyklidit byt, 
a to do 15-ti dnů od právní moci rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že výše jmenovaní, E*** a 
M*** T***, byt dobrovolně pronajímateli nevrátili, byl podán u Okresního soudu v Přerově 
návrh na provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu. Na základě usnesení č. j. 20E 
18/2004 byl výkon rozhodnutí nařízen na 01.06.2005. 

Dlužné částky nájemného byly přiznány následujícími platebními rozkazy a rozsudky:

• dluh za období 3/2001-9/2001 v celkové částce 31 384,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 
platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j.Ro 1991/2001, který nabyl právní moci 
dne 26.03.2002,

• dluh za období 10/2001-5/2002 v celkové částce 35 528,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 
platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 1228/2002, který nabyl právní moci 
dne 05.11.2002, 
• dluh za období 6/2002-9/2003 v celkové částce 72 166,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 
platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 2263/2003, který nabyl právní moci 
dne 25.09.2004,

• dluh za období 10/2003-1/2005 v celkové částce 73 072,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 
platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 294/2005, který nabyl právní moci 
dne 11.03.2006,

• dluh za období 2/2005-5/2005 v celkové částce 18 296,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 
platebním rozkazem Okresního soudu v Olomouci č.j. 61Ro 1440/2006, který nabyl právní 



moci dne 07.10.2006.

Ve dnech 15.04.2001, 15.04.2002, 01.04.2003, 01.05.2004, 23.5.2005 a 27.4.2006 došlo k 
započtení pohledávky oproti přeplatku vyúčtování, a to v částce 43 282,00 Kč. Vzhledem k 
tomu, že oprávněnému byl znám zaměstnavatel žalované, byl dne 09.07.2002 podán k 
Okresnímu soud v Přerově návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Dne 26.11.2002, 
bylo vydáno usnesení, č.j. 20E 567/2002, které nabylo právní moci dne 16.01.2003, dále byl 
dne 12.08.2004 podán další návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Dne 18.10.2004 
bylo vydáno usnesení č.j. 20E 804/2004, které nabylo právní moci dne 31.01.2005. Dále byl 
dne 20.09.2006 k Okresnímu soud v Olomouci, podán návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze 
mzdy dne 13.11.2006 bylo vydáno usnesení č.j. 44E 764/2006, které nabylo právní moci dne 
15.12.2006. 
Na základě všech těchto usnesení byly srážkami ze mzdy zaplaceny dluhy na nájemném a 
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu částkou 187 164,00 Kč, soudní poplatky v částce 
11 240,00 Kč, náklady právního zastoupení (zaplacené k rukám právního zástupce) v částce 
78 625,00 Kč a k datu zpracování tohoto materiálu uhradila na poplatku z prodlení částku 218 
638,00 Kč.

Dne 06.03.2014 byla na oddělení bytové správy doručena žádost paní E*** T*** o prominutí 
poplatku z prodlení. V žádosti uvádí, že veškeré pohledávky na dlužném nájemném a 
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu uhradila sama, když manžel byl nezaměstnaný a v 
následujících letech nemocný a často pobýval v nemocnici. V té době žili ještě s dětmi, které 
studovaly na střední škole, a to pouze z jejího platu. V roce 2003 jí byl nařízen na její plat 
výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a průměrná měsíční srážka činila 4 000,00 Kč. Před 
dvěma lety ji opustil manžel a žije sama. Úhrada dlužného poplatku z prodlení je pro ni v 
současné době likvidační. Na základě součinnosti bylo Odborem ekonomiky doručeno dne 
20.03.2014 potvrzení o bezdlužnosti, ve kterém bylo sděleno, že žadatelka nemá k datu 
19.03.2014 u tohoto odboru evidovány žádné pohledávky. Tato skutečnost byla potvrzena i ke 
dni zpracování této předlohy.

Rekapitulace pohledávky na nájemném, zálohách na služby a vyúčtování těchto služeb
celkem 230 446,00 Kč
uhrazeno započtením pohledávky - 43 282,00 Kč
uhrazeno srážkami ze mzdy - 187 164,00 Kč
zůstatek 0,00 Kč
Rekapitulace pohledávky na soudních poplatcích
celkem 11 240,00 Kč
uhrazeno srážkami ze mzdy - 11 240,00 Kč
zůstatek 0,00 Kč

Rekapitulace vyčísleného poplatku z prodlení
celkem 890 490,00 Kč
uhrazeno - 218 638,00 Kč
zůstatek 671 852,00 Kč

Rekapitulace nákladů právního zastoupení
celkem 78 625,00 Kč
uhrazeno - 78 625,00 Kč
zůstatek 0,00 Kč



Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení. 
Přílohy:
fotokopie nájemní smlouvy ze dne 23.02.2000 
fotokopie žádosti o prominutí poplatku z prodlení


