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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 49 994,00 Kč, tj. 4/5 
z dlužné částky 62 495,00 Kč Kč za paní L*** Ř***, nyní trvale bytem Přerov, *** 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 97. schůzi konané dne 25. 08. 2014 pod 
č. 3704/97/3/2014 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 L*** Ř***, nájemkyní bytové jednotky č. 
*** v domě č. *** v Přerově, ulice ***, a to po paní L*** D***. Na základě výpovědi z 
nájmu bytu ze dne 07.12.2010, kterou výše jmenovaná převzala dne 09.12.2010, jí nájemní 
poměr k bytu skončil k datu 31.03.2011. Předmětný byt užívala až do 31.01.2012, kdy na 
základě usnesení č.j. 21E 126/2011 byl proveden výkon rozhodnutí vyklizením bytu do 
zajištěné bytové náhrady. Tu odmítla. Domovní správa města Přerova evidovala za paní Ř*** 
dluh na nájemném, a to za období 5,7,9,11/2010 a 2,4-12/2011 a 1/2012 v částce 47 827,00 
Kč s příslušenstvím. Dlužné částky byly přiznány platebními rozkazy Okresního soudu v 
Přerově č.j. 10C 54/2011, který nabyl právní moci dne 22.04.2011 a 10C 79/2012, který nabyl 
právní moci dne 06.06.2012. Dále byla evidována pohledávka v částce 3 492,00 Kč na 
nákladech provedení výkonu rozhodnutí. Protože nebylo možné dosáhnout zaplacení, byl 
podán návrh na výkon rozhodnutí srážkami ostatních dávek (důchodu). Dne 20.07.2011 vydal 
Okresní soud v Přerově usnesení č.j. 33E 600/2011, které nabylo právní moci dne 10.08.2011. 
Písemností ze dne 22.08.2011, kterou zaslala Česká správa sociálního zabezpečení, bylo 
sděleno, že pohledávka je zaznamenána do pořadí. Paní Ř*** začala pohledávku splácet do 
pokladny bytové správy.
Odbor správy majetku a komunálních služeb eviduje za paní Ř*** dluh na poplatku z 
prodlení, který se váže k pozdním platbám nájemného, a to za období 8/2008, 
5,7,9,11/2010,2,4-12/2011, 1/2012, a to v částce 62 942,00 Kč.
Dne 17.07.2014 oddělení bytové správy obdrželo žádost paní L*** Ř*** o prominutí 
poplatku z prodlení. Ve své žádosti uvádí, že její potíže nastaly v době, kdy se k ní přistěhoval 
syn. Dostávali se do dluhové pasti, dluhy řešili dalším dluhem. V březnu 2012 syn spáchal 
sebevraždu a ona zůstala sama silně zadlužená. Pobírá starobní důchod v částce 7 572,00 Kč, 
ze kterého je prováděna exekuční srážka v částce 461,00 Kč. Měsíční platby spojené s bydlení 
činí v současné době 3 971,00 Kč. Na živobytí tak zbývala částka 3 140,00 Kč, ze které ještě 
splácela dluh na nájemném. U žadatelky nebyly k datu 19.08.2014 evidovány žádné závazky 
po lhůtě splatnosti vůči městu. Paní Ř*** poplatek z prodlení ještě promíjen nebyl.

Rekapitulace pohledávky na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu
  



Celkem dluh 51 319,00 Kč
Uhrazeno započtením oproti přeplatku 
vyúčtování

- 4 572,00 Kč

Zaplaceno ve splátkách - 46 747,00 Kč
Zůstatek 0,00 Kč

Rekapitulace zaplaceného soudního poplatku

Celkem 5 750,00 Kč
Uhrazeno - 5 750,00 Kč
Zůstatek 0,00 Kč

Rekapitulace zaplaceného poplatku z prodlení

Celkem 62 942,00 Kč
Uhrazeno 0,00 Kč
Zůstatek 62 942,00 Kč

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení
Přílohy: 
• fotokopie žádosti


