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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:

Upuštění od vymáhání dluhu

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje upuštění od vymáhání dluhu z důvodu nedobytnosti na nájemném, zálohách na 
plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplacených soudních nákladů v 
celkové výši 70 495,00 Kč za panem P*** P***(dříve P***) a paní R*** P*** bývalými 
nájemci bytové jednotky č. 4 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***), posledně nám známým bytem Přerov, ***. 
Z dlužné částky 70 495,00 Kč činí 5 283,00 Kč dluh na nájemném a zálohách na služby, 64 
612,00 Kč dluh na poplatku z prodlení k datu 28.04.2014 a 600,00 Kč na zaplacených 
soudních poplatcích.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 86. schůzi konané dne 05.03.2014 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 ustanoveními částí druhé čl. 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 (dále jen 
„Vnitřní předpis č. 5/2011“)  zahrnuje předlohu zpracovanou správcem pohledávky do 
materiálů pro jednání orgánů města Přerova. 
Současně uvádí, že dle části druhé čl. VI odst. 1 Vnitřního předpisu č. 5/2011 jsou  naplněny 
podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti, neboť:
„Za nedobytnou pohledávku považuje zejména taková pohledávka, u které je ze všech 
okolností zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo neúspěšné a že byly vyčerpány 
všechny možnosti řešení uspokojení pohledávky (dlužník odmítl dobrovolně pohledávku 
uspokojit, soudní vymáhání pohledávky bylo neúspěšné)“. 
V případě upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti dle části druhé čl. VI 
odst. 4 Vnitřního předpisu č. 5/2011 se jedná o jednostranný projev vůle nepokračovat v 
uplatňování, popř. vymáhání pohledávky vůči dlužníkovi do zjištění nových skutečností. 
Pohledávka tímto úkonem nezaniká. Převede se z příslušného syntetického účtu na 
podrozvahový účet a dále se na tomto účtu sleduje až do doby jejího promlčení dle 
příslušných zákonů.

Důvodová zpráva:

Dne 23.09.1998 byla uzavřena nájemní smlouva a smlouva o kauci na byt mezi městem 
Přerov, zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou 
ředitelkou Ing. Hanou Štěpanovskou. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, s 
účinností od 01.10.1998 do 30.09.2001 a společnými nájemci bytu se stali 
P***K***D***K***. Dne 04.04.2001 byla uzavřena dohoda o zániku nájmu bytu s tím, že 
byt nemohli předat, protože se v něm zdržuje P***P*** (nyní P***) a R***P*** Bývalá 
Domovní správa města Přerova a dále Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení 
bytové správy eviduje od 01.04.2001 do 31.10.2001 za panem P***P*** a paní R***P*** 
dluh na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a na zaplacených 
soudních poplatcích v celkové částce 70 495,00 Kč. 
Dlužné částky nájemného za období 4 - 10/2001 v částce 5 633,00 Kč byly přiznány 
platebním rozkazem č.j. Ro 283/2002, ze dne 27.03.2002, který nabyl právní moci dne 
12.06.2002. Promlčení nároku žalobce na plnění nastane dne 16.06.2015.

Dne 27.02.2007 došlo k úhradě v částce 350,00 Kč. Vzhledem k tomu, že oprávněnému nebyl 
znám pobyt ani příjem žalovaných, byla dne 01.11.2005 podána žádost o pomoc při zjištění 
příjmů dle § 260 odst. 2 o. s. ř. Písemností ze dne 31.08.2006 bylo sděleno, že povinná 
R***P*** je vedena jako uchazečka o zaměstnání u Úřadu práce v Přerově a pobírá dávky 
hmotného zabezpečení, dále od Městského úřadu v Přerově pobírá sociální dávky. Povinný 
P***P***(dříve P***)*** je veden na Úřadu práce v Přerově bez nároku na hmotné 
zabezpečení. Není zabezpečován dávkou sociální péče od Městského úřadu v Přerově a 
rovněž není veden v evidenci Okresní správy sociálního zabezpečení. Protože nebylo možné 
dosáhnout zaplacení dluhu, byly tyto dluhy dne 10.05.2010 předány k řešení Exekutorskému 
úřadu v Přerově. Ten na základě usnesení Okresního soudu v Přerově č.j. 32EXE 815/2010 ze 
dne 02.06.2010 nařídil dle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí shora uvedeného 



provedení exekuce. Usnesením č.j. 103Ex 23459/10-51 byla exekuce dne 21.11.2013 pro 
nemajetnost povinných zastavena.

Předkládaný materiál se týká upuštění od vymáhání dluhu a jeho převedení na 
podrozvahový účet. 

Přílohy: dle textu


