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Název materiálu:

Prominutí poplatku z prodlení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 36 815,00 Kč za 
paní O*** G***, bytem Přerov, č. bytu *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. a obci Přerov (***) vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtováním 
těchto záloh z bytu č.***, v domě č. ***, na ulici ***.

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 s ohledem na nová pravidla správce pohledávky při schvalování žádosti o promíjení 
poplatku z prodlení, kdy v tomto případě byl poplatek z prodlení v minulosti již dvakrát 
prominut, Odbor ekonomiky doporučuje neschválit prominutí poplatku z prodlení.

Důvodová zpráva:

Dne 18.01.2011 byla uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou 
ředitelem Antonínem Čechákem a O*** G*** s účinností od 19.01.2011 do 18.01.2012, dne 
16.01.2012 byla uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou ředitelem Antonínem 
Čechákem a O*** G*** s účinností od 19.01.2012 do 18.01.2015. Bývalá Domovní správa 
města Přerova (dále jen „DSMP) od 01.07.2011 a dále Odbor správy majetku a komunálních 
služeb, oddělení bytové správy evidovaly za paní O*** G*** pohledávku na vyúčtování 
záloh na plnění spojená s užíváním bytu v částce 31 066,00 Kč a dále pohledávku na poplatku 
z prodlení za pozdní platby nájemného, a to v období 7,12/2012 a 1-9/2013 z bytu č. *** v 
domě č. p.*** na parcele *** v ulici *** č. or. ***. Na základě žádosti paní G***, ze dne 
26.09.2012, kdy si požádala o prominutí poplatku z prodlení, jí bylo dopisem ze dne 
27.09.2012 sděleno, že její žádost nemůže být projednávána, protože ještě dluží nedoplatek na 
vyúčtování plnění spojených s užíváním bytu v částce 15 074,00 Kč s příslušenstvím. Tato 
částka byla uhrazena započtením pohledávky oproti přeplatku vyúčtování plnění spojených s 
užíváním bytu za rok 2012, a to dne 27. 05. 2013.
Dne 09.10.2013 oddělení bytové správy obdrželo žádost paní O*** G*** o prominutí 
poplatku z prodlení. V žádosti uvádí, že je samoživitelka a vychovává dceru, která ještě chodí 
do školy. Je nezaměstnaná, vedená v evidenci Úřadu práce v Přerově a pobírá dávky hmotné 
nouze. Na základě součinnosti bylo Odborem ekonomiky doručeno dne 21.10.2013 potvrzení 
o bezdlužnosti, ve kterém bylo sděleno, že žadatelka nemá k datu 11.10.2013 u tohoto odboru 
evidovány žádné pohledávky. Žádost paní O*** G*** byla projednávána na 80. schůzi Rady 
města Přerova a následně na 21. jednání Zastupitelstva města Přerova. To projednalo její 
žádost pod bodem 945/21/4/2013 a zamítlo ji.
Dne 27.01.2014 MMPr, Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy 
obdržel již v pořadí třetí žádost paní G o prominutí poplatku z prodlení ve které uvádí, že se 
proti nedoplatku na vyúčtování služeb v částce 31 066,0 Kč odvolala s tím, že není možné aby 
ona a její dcera měly tak velkou spotřebu vody. Jejímu odvolání nebylo vyhověno a celou 
dlužnou částku musela uhradit. K datu úhrady poplatek z prodlení dosáhl větší výše, než 
samotný dluh. Opět uvádí, že je evidována na ÚP v Přerově, je samoživitelka s jedním 
dítětem a není v jejich silách tuto částku uhradit. Proto opětovně žádá o projednání této věci.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví s paní G*** nepracuje a není mu o ní nic známo.



Rekapitulace pohledávky na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu
celkem 31 066,00 Kč
uhrazeno v pokladně - 3 499,00 Kč
uhrazeno započtením pohledávky 01. 04. 2012 - 12 493,00 Kč
uhrazeno započtením pohledávky 27. 05. 20413 - 15 074,00Kč
zůstatek 0,00 Kč

Rekapitulace vyčísleného poplatku z prodlení
celkem 36 815,00 Kč
uhrazeno - 0,00 Kč
zůstatek 36 815,00 Kč

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení. 
Přílohy:
fotokopie nájemní smlouvy ze dne 18.01.2011 
fotokopie žádosti o prominutí poplatku z prodlení


