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Název materiálu:

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a J*** H***, 
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 J*** H*** na nájemném a zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 15. 09.2014 v částce 13 572,00 Kč, z 
toho nedoplatek na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 1 971,00 Kč, 
dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 3 099,00 Kč a poplatku 
z prodlení k datu 15.09.2014 činí 8 502,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se 
lhůtou splatnosti 28 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.

VARIANTA II

neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a J*** H***, 
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 J*** H***u na nájemném a zálohách na plnění 



spojená s užíváním bytu a na poplatku z prodlení k datu 15.09.2014 v částce 13 572,00 Kč, z 
toho nedoplatek na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 1 971,00 Kč, 
dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 3 099,00 Kč a poplatku 
z prodlení k datu 15.09.2014 činí 8 502,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se 
lhůtou splatnosti 28 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 93. schůzi konané dne 25.06.2014 pod č. 
3571/93/6/2014 a podala Zastupitelstvu města Přerova návrh neschválit dohodu mezi 
statutárním městem Přerov jako věřitelem a Johanou Horváthovou jako dlužníkem, jelikož se 
jednalo o 34 splátek.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje schválit materiál dle Varianty I, z 
důvodu snížení počtu splátek.
Rada města Přerova tento materiál projednala na své 93. schůzi konané dne 25.06.2014 pod č. 
3571/93/6/2014 a nedoporučila schválit Zastupitelstvu města Přerova splátkový s ohledem na 
počet splátek. Dle tohoto usnesení měla být pohledávka uhrazena v měsíčních splátkách se 
lhůtou splatnosti 34 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 8 502,00 Kč. Současně byl snížen dluh na 
částku 5 070,00 Kč, protože paní Horváthová uhradila na dluh 3 394,00 Kč.

Důvodová zpráva:

Na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Přerov, Bratrská 34, IČ 
00301825 zastoupeným Mgr. Zdeňkem Vojtáškem, vedoucím Odboru správy majetku a 
komunálních služeb a J*** H***, ze dne 12. 02. 2013 na dobu určitou, s účinností od 15. 12. 
2012 do 15. 12. 2015 se stala J*** H*** 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 
(***).
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. 2013 do 31. 12. 2013, jehož 
výše činí 1 971,00 Kč, nájemné z bytu a zálohy na plnění spojená s užíváním bytu za období 
1/2013 v částce 3 099,00 Kč a poplatek z prodlení, jehož výše k datu 15. 09. 2014 činí 8 
502,00 Kč. Ve své žádosti paní H*** uvádí, že pobírá sociální dávky a není v jejich 
možnostech dlužnou částku uhradit jednorázově.
Rada města Přerova tento materiál projednala na své 93. schůzi konané dne 25.06.2014 pod č. 
3571/93/6/2014 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. Dle tohoto usnesení měla být 
pohledávka uhrazena v měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 34 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 8 502,00 Kč. Současně byl snížen dluh na 
částku 5 070,00 Kč, protože paní H*** dne 25.06. 2014 uhradila 3 394,00 Kč.

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

Přílohy: žádost


