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Název materiálu:

Žádost o povolení splátek dlužné částky

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi statutárním městem Přerovem, jako 
věřitelem a panem *** ***, jako dlužníkem, podle níž se dlužník zaváže uhradit statutárnímu 
městu Přerov dluh vzniklý na základě porušení Smlouvy o půjčce č. 14/10 ze dne 20.9.2010, 
odpovídající zbývající dlužné částce půjčky ve výši 43 201,20 Kč s příslušenstvím, a to v 
pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 600,00 Kč vždy k 25. dni kalendářního měsíce. 
Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky písemného uznání dluhu co do důvodu a 
výše dlužníkem a se sankcí ztráty výhody splátek pro případ prodlení s placením splátek.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky doporučuje schválit uzavření dohody o splácení dluhu dle návrhu na 
usnesení.

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 97. schůzi, která se uskutečnila dne 
25.8.2014 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dohodu o splácení dluhu dle 
návrhu na usnesení.

Důvodová zpráva:



Zastupitelstvo města Přerova na svém 32. zasedání dne 6.9.2010 schválilo poskytnutí půjčky z 
Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu (dále jen FMB) *** na opravu 
podlah a vybudování koupelny a WC v objektu bydlení ***, v celkové ve výši 100 000,00 Kč 
s úrokem 4 % p.a. 
Smlouva o půjčce č. 14/10 byla uzavřena dne 20.9.2010. Dlužník se svým podpisem zavázel 
splácet půjčku dle splátkového kalendáře, vždy k 15. dni kalendářního měsíce. Splátky půjčky 
splácel *** zpravidla se zpožděním nejprve několika dnů, později se zpožděním jednoho 
měsíce. Vyúčtované úroky z prodlení zaplatil vždy včas. V posledních dvou letech byly 
splátky hrazeny se zpožděním téměř dvou měsíců, ale vždy tak, aby nedošlo ke ztrátě výhody 
splátek. Dne 3.7.2014 byl *** telefonicky upozorněn na doposud nezaplacenou splátku za 
měsíc květen. I přes tuto upomínku byla splátka uhrazena až 16.7.2014, tedy za 62 dní. Tím 
došlo k porušení čl. IV, odst. 5 smlouvy o půjčce, ve kterém je mimo jiné stanoveno:
„ … Bude-li dlužník v prodlení s platbou částek uvedených ve splátkovém kalendáři dle čl. III 
odst. 1 této smlouvy nebo kterékoliv částky trvajícím déle než 60 dní, nastane bez dalšího 
ztráta výhody splátek, přičemž zbývající část dluhu je tímto splatná ihned po uplynutí výše 
uvedené doby.“

O této skutečnosti byl ***neprodleně informován s tím, že je povinen uhradit celý zůstatek 
půjčky ve výši 43 201,20 Kč a současně dlužnou částku na úrocích z prodlení za období leden 
– květen 2014 ve výši 54,50 Kč. Dne 23.7.2014 podal ***písemnou žádost o povolení splátek 
vzniklého dluhu s tím, že není schopen zaplatit celou částku z důvodu nepříznivé finanční 
situace. Pozdní úhradu splátky odůvodnil přechodnou blokací bankovního účtu, jehož 
příčinou bylo zavirování počítače podvodným exekutorským mailem. *** byl upozorněn na 
skutečnost, že pokud bude jeho žádost orgány města povolena, bude s ním uzavřena dohoda o 
uznání dluhu a dohoda o splátkách a současně budou průběžně počítány úroky z prodlení ode 
dne ztráty výhody splátek až do zaplacení celé dlužné částky. 

Dle ust. § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o dohodě o splátkách s lhůtou 
splatnosti delší než 18 měsíců.


