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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 5.9.2014

Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 
2014

Předkladatel: MICHAL ZÁCHA DiS., náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
EVA POSPÍŠILÍKOVÁ, vedoucí oddělení bytové správy
IVANA KŘÍŽOVSKÁ, referent majetkové správy, oddělení bytové správy

Název materiálu:

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a O*** G*** , 
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 (***), jako dlužníkem o splátkách 
pohledávek statutárního města Přerova za Oĺgou Girgovou na poplatku z prodlení v částce 20 
364,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 21 měsíců ode 
dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu 
a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud 
některá ze splátek nebude uhrazena.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 93. schůzi konané dne 25. 06. 2014 pod 
č. 3569/93/6/2014 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. 



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.
Dne 27. 01. 2014 MMPr, Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové 
správy obdrželo žádost paní G*** o prominutí poplatku z prodlení ve které uvádí, že se proti 
nedoplatku na vyúčtování služeb v částce 31 066,0 Kč ústně 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 částky 31 066,00 Kč poplatek z prodlení činil 
34 968,00 Kč a dosáhl větší výše než samotný dluh. Poplatek z prodlení činil 35 286,00 Kč, z 
toho 318,00 Kč je poplatek z prodlení, který se váže k pozdní platbě nájemného. Dne 
01.06.2014 došlo k započtení pohledávky oproti přeplatku vyúčtování záloh na služby v 
částce 14 922,00 Kč a tak došlo ke snížení dlužné částky na částku 20 364,00 Kč. V žádosti o 
sepsání splátkového kalendáře uvádí, že je evidována na ÚP v Přerově, je samoživitelka s 
jedním dítětem a není v jejich silách tuto částku uhradit. 
Paní O*** G*** byl dne 30. 04. 2010 již prominut poplatek z prodlení v částce 2 777,00 Kč.

Žádost paní G*** o prominutí poplatku z prodlení byla projednávána na 88. schůzi Rady 
města Přerova, která se uskutečnila dne 09.04.2014 a pod č. 3300/88/5/2014, která podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v 
celkové výši 36 815,00 Kč. Následně byla žádost projednávána na 23. schůzi Zastupitelstva 
města Přerova, které pod č. 1049/23/7/2014 po projednání její žádost neschválilo.

Na základě tohoto rozhodnutí požádala o možnost dlužnou částku splácet v pravidelných 
měsíčních splátkách v částce 1 000,00 Kč/měs.

Předkládaný materiál se týká uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních 
splátkách

Přílohy: žádost


