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Název materiálu:

Prominutí poplatku z prodlení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 35 044,00 Kč, tj. 4/5 
z dlužné částky 43 805,00 Kč za paní J*** G***, nyní trvale hlášenou Přerov, B*** č. o. 
***, vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním 
bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č p. ***, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. Přerov (***).

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. 3632/96/3/2014 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb informuje Zastupitelstvo města Přerova o tom, 
že navržené se provádí dle mnohaleté zaběhnuté praxe, jelikož sazba poplatků z prodlení  byla 
příliš vysoká. Odbor správy majetku a komunálních služeb zavedl nový postup při promíjení 
poplatků z prodlení v rámci kompetencí vedoucího odboru správy majetku, jelikož byl 
dosavadní postup nájemci často zneužíván. Nyní nejsou nepromíjeny 4/5 poplatku z prodlení 



automaticky u všech žádostí, ale pouze u těch, kde se jedná o první žádost konkrétního 
nájemce. Pokud nájemce žádá o prominutí poplatku z prodlení opakovaně, Odbor správy 
majetku a komunálních služeb mu zašle zamítavé stanovisko. V případě odvolání nájemce 
proti rozhodnutí odboru majetku je žádost postoupena orgánům města k rozhodnutí. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky v souladu s ustanovením částí druhé, článku 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, 
zahrnuje předlohu zpracovanou správcem pohledávky do materiálů pro jednání Zastupitelstva  
města Přerova. 

Důvodová zpráva:

Na základě převodu užívacího práva se stala paní J*** Z***, provdaná G*** nájemkyní 
bytové jednotky č. 2 v domě č. *** v Přerově, ulice ***, a to po paní M*** S***, která dne 
29. 01. 1984 zemřela. Na základě výpovědi z nájmu bytu ze dne 05. 11. 2009, kterou výše 
jmenovaná převzala dne 11. 11. 2009, jí nájemní poměr k bytu skončil k datu 28. 02. 2010. 
Dne 25. 01. 2010 byla na Domovní správě města Přerova podepsaná dohoda o předání bytu, a 
to ke dni 31. 01. 2010. Domovní správa města Přerova evidovala za paní G*** dluh na 
nájemném, a to za období od 7/2009 do 31. 01. 2010 v částce 23 289,00 Kč s příslušenstvím. 
Dlužné částky byly přiznány platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. 11C 
75/2010, který nabyl právní moci dne 23.03.2010. Na základě tohoto pravomocného 
platebního rozkazu paní G*** dlužnou částku uhradila ve splátkách.
Odbor správy majetku a komunálních služeb eviduje za paní J*** G*** dluh na poplatku z 
prodlení, který se váže k pozdním platbám nájemného, a to za období 7/2009 – 1/2010, a to v 
částce 43 805,00 Kč.
Dne 09.06.2014 oddělení bytové správy obdrželo žádost paní J*** G*** o prominutí 
poplatku z prodlení. Ve své žádosti uvádí, že je dlouhodobě vedena v evidenci uchazečů o 
zaměstnání na Úřadu práce v Přerově a nepobírá podporu v nezaměstnanosti. Jejím příjmem 
jsou dávky v hmotné nouzi. U žadatelky nebyly k datu 15. 07. 2014 evidovány žádné závazky 
po lhůtě splatnosti vůči městu. Paní *** poplatek z prodlení ještě promíjen nebyl.

Rekapitulace pohledávky na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu
Celkem dluh 23 289,00 Kč
Uhrazeno započtením oproti přeplatku 
vyúčtování služeb

- 6 592,00 Kč

Zaplaceno ve splátkách -16 697,00 Kč
Zůstatek 0,00 Kč

Rekapitulace zaplaceného soudního poplatku

Celkem 940,00 Kč
Uhrazeno - 940,00 Kč
Zůstatek 0,00 Kč



Rekapitulace zaplaceného poplatku z prodlení

Celkem 43 990,00 Kč
Zaplaceno -185,00 Kč
Zůstatek 43 805,00 Kč

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení

Přílohy: fotokopie žádosti


