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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 J*** M***, bývalou 
nájemkyní bytové jednotky č. 6 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***), nyní bytem v bytové jednotce 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 J*** 
M*** na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 
15. 09. 2014 v částce 38 341,00 Kč, z toho nedoplatek na vyúčtování záloh na plnění spojená 
s užíváním bytu činí 8 571,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 15. 09. 2014 činí 29 770,00 
Kč, a to v měsíčních splátkách 1 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 26 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 včas a v plné výši.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 96. schůzi konané dne 06. 08. 2014 pod 
č. 3684/96/6/2014 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. Dle tohoto usnesení měla být 
pohledávka uhrazena v měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 27 měsíců.

Odbor správy majetku a komunálních služeb



Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje schválit materiál dle návrhu na 
usnesení. 

Důvodová zpráva:

Na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou ředitelem Antonínem 
Čechákem a J*** a P*** M***, ze dne 06. 12. 2010 na dobu určitou, s účinností od 01. 01. 
2011 do 31. 12. 2013 se stali Jana a Pavel Mirgovi nájemci bytové jednotky č. *** v objektu k 
bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov 
(***). Dne 22. 11. 2011 podepsali dohodu o ukončení nájmu k bytové jednotce č. 6 v domě č. 
***. Nájem k bytu č. 6 v domě č. *** byl ukončen k datu 31. 12. 2011. Od 01. 01. 2012 jsou 
oba nájemci bytové jednotky 1*** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***). Nájemní smlouva je uzavřena na 
dobu určitou do 31. 12. 2015.
Předmětem dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách, je nedoplatek na vyúčtování 
záloh na plnění spojená s užíváním bytu za období od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011, jehož 
výše činí 8 571,00 Kč a poplatek z prodlení, jehož výše k datu konání Zastupitelstva města 
Přerova 15. 09. 2014 činí 29 770,00 Kč. Paní M*** ještě splácela nedoplatek vyúčtování 
záloh na plnění spojená s užíváním bytu za období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010, jehož 
výše činila 4 686,00 Kč. Na tento dluh neměla sepsaný splátkový kalendář a dluh v částce 4 
686,00 Kč již zaplatila.
Ve své žádosti paní M***uvádí, že ona i manžel jsou vedeni na Úřadu práce v Přerově a 
pobírají dávky v hmotné nouzi. Není v jejich možnostech dlužnou částku uhradit jednorázově.

Paní M*** původně požadovala splátkový kalendář s pravidelnou měsíční splátkou v částce 1 
000,00 Kč. Tato její žádost byla projednávána v Radě města Přerova konané dne 25.06.2014 
pod č. 3570/93/6/2014 a byla zamítnuta. Tato skutečnost byla paní M*** oddělením bytové 
správy sdělena (telefonicky) a na základě tohoto sdělení zaslala novou žádost, ve které splátku 
navýšila na 1 500,00 Kč/měs.
Rada města Přerova tento materiál projednala na své 96. schůzi konané dne 06. 08. 2014 pod 
č. 3684/96/6/2014 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. Dle tohoto usnesení měla být 
pohledávka uhrazena v měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 27 měsíců. Z důvodu 
posunutí data jednání Zastupitelstva města Přerova z 08.09.2014 na 15.09.2014, došlo k 
navýšení poplatku z prodlení na částku 29 770,00 Kč. Současně byl snížen dluh na plnění 
spojená s užíváním bytu na částku 8 571,00 Kč, protože paní Mirgová uhradila na dluh 1 
000,00 Kč.

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

Přílohy: fotokopie :žádosti


