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Název materiálu:

Prominutí poplatku z prodlení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje prominutí dluhu na poplatku z prodlení v celkové výši 10 618,00 Kč za panem 
M***Z***, bytem *** bývalým nájemcem bytu č. *** 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 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 v souladu s ustanovením části 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 s ohledem na nová pravidla 
správce pohledávky při schvalování žádosti o promíjení poplatku z prodlení, kdy v tomto 
případě byl žadateli  v minulosti poplatek z prodlení již prominut. 

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje schválit materiál dle návrhu usnesení. Žadatel a jeho matka již byli řešeni v 
Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti pro dluhy na nájmu. Při 
šetření uvedli, že nedoplatek vznikl z důvodu špatné komunikace mezi matkou a synem, a že 
dluh okamžitě vyrovnají.

Důvodová zpráva:

Na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 12. 05. 1997 mezi městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou 
ředitelem Ing. Ivanem Tišerem na dobu neurčitou, s účinností od 07.03.1997 a M*** Z*** se 
stal nájemcem bytu č. 1 dle dříve platných předpisů I. kategorie o 2 pokojích a kuchyni s 
příslušenstvím v přízemí domu č. p.*** v Přerově, na ***
Dne 30. 04. 2012 pan Z*** podepsal dohodu o předání bytu s tím, že jej nemůže fyzicky 
předat, protože se v bytě zdržuje jeho matka, která k datu zpracování této předlohy dluží na 
bezdůvodném obohacení za užívání výše uvedené bytové jednotky v období od 1.5.2012 do 
30.11.2013 částku 83 080,00 Kč bez příslušenství. Od 01.01.2014 již paní Z*** v bytě 
nebydlí. Dluh od 01.05.2012 do 30.04.2013 v částce 48 350,00 Kč je přiznána rozsudkem č.j. 
10C 174/2013 ze dne 01.10.2013, který nabyl právní moci dne 27.11.2013. Pohledávka za 
období od 01.05.2013 do 31.12.2013 v částce 34 730,00 Kč bude k Okresnímu soudu v 
Přerově podána až po provedení vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za období od 
01.01.2013 do 31.12.2013. Následně bude vymáhána. Bývalá Domovní správa města Přerova 
a dále Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy evidovaly za 
panem M*** Z*** pohledávku na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu s 
příslušenstvím a poplatku z prodlení, který se váže k pozdním platbám nájemného, a to v 
částce 13 194,00 Kč. 

Písemností ze dne 27.5.2013, kterou si pan Z*** ve stanovené lhůtě nepřevzal byl upomenut 
o zaplacení pohledávky na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a 
vyúčtování těchto záloh v částce 10 337,00 Kč s příslušenstvím a dlužného poplatku z 
prodlení v částce 2 857,00 Kč. Následně písemností ze dne 21.08.2013, kterou opět ve 



stanovené lhůtě nepřevzal, byl vyzván k plnění dle ust. § 142 a) o. s. ř.
Na základě výše uvedených skutečností byl dne 13.9.2013 podán návrh na vydání platebního 
rozkazu k Okresnímu soudu Praha-východ. Dne 24.09.2013 vydal platební rozkazu č.j. 4C 
479/2013. Na základě tohoto platebního rozkazu pan Z*** uhradil pohledávku v částce 10 
337,00 Kč a zaplacený soudní poplatek v částce 1 000,00 Kč.

Dne 11.12.2013 oddělení bytové správy obdrželo žádost pana Z*** o prominutí poplatku z 
prodlení. Vzhledem k tomu, že 8.12.2011 již byl poplatek z prodlení prominut v částce 5 
224,00 Kč, nebylo jeho žádosti vyhověno. Tato skutečnost mu byla sdělena e-mailem dne 
9.1.2014. Na toto sdělení reagoval ihned telefonicky a požádal o předložení jeho žádosti k 
projednání v radě města a zastupitelstvu města.

Ve své žádosti uvádí, že se stal obětí alkoholismu jeho matky. Při ústním jednání sdělil, že jí 
dával peníze na úhradu nájemného, které ona neplatila. V roce 2011 doplatil dluhy na 
nájemném a zbývající, neprominutou, část poplatku z prodlení.
Na základě součinnosti bylo Odborem ekonomiky doručeno dne 20.12.2013 potvrzení o 
bezdlužnosti, ve kterém bylo sděleno, že žadatel nemá k datu 20.12.2013 u tohoto odboru 
evidovány žádné dluhy. Tato skutečnost byla potvrzena i ke dni zpracování této předlohy.

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


