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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 26.1.2015

Předloha pro 3. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 2. 2. 2015

Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb

Název materiálu:

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a E*** K***, 
bývalou nájemkyní bytové jednotky č. 3 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (*** a uživatelkou 
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 E*** K*** na nájemném z bytů, zálohách 
na plnění spojená s užíváním bytů, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním 
bytů, zaplaceného soudního poplatku a na poplatku a úroku z prodlení k datu 02. 02. 
2015 v částce 51 752,00 Kč. Dluh který se váže k bytu č.*** v objektu k bydlení č.p. 
***, činí na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu 1 308,00 Kč a 
poplatek z prodlení k datu 02. 02. 2015 činí 3 258,00 Kč. Dluh který se váže k bytu č. 
*** v objektu k bydlení č.p. ***, činí na nájemném a zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu 37 169,00 Kč, nedoplatek vyúčtování záloh na plnění spojená s 
užíváním bytu činí 5 096,00 Kč, poplatek z prodlení k datu 02. 02. 2015 činí 3 921,00 
Kč a dluh na zaplaceném soudním poplatku činí 1 000,00 Kč, a to v měsíčních 
splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 52 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.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního 
úkonu dle bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 8. schůzi konané dne 15. 01. 2015 pod č. 
151/8/3/2015 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

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

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství navrhuje schválit materiál dle návrhu na usnesení. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky k materiálu, který mu byl předložen  v souladu s částí druhou čl. VIII odst. 
1 písm, c) Vnitřního předpisu č. 27/2014 O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města 
Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) 
pohledávek ve svém stanovisku poukazuje na riziko splácení pohledávek v navržené výši 
jednotlivých splátek vzhledem k finanční situaci dlužníka a jeho problémům při plnění 
poplatkové povinnosti u poplatku  za „komunální odpad“. Nicméně pro dlužníka je to 
poslední možnost, jak uhradit své pohledávky před jejich vymáháním soudní cestou. 

Finanční výbor

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 27. 01. 2015.

Důvodová zpráva:

Paní K*** byl přidělen na dobu od 1.7.2011 do 30.6.2012 obecní byt č.*** ve 2. patře domu 
č.p. *** v Přerově, *** č.or. ***, vč. sklepu č. ***. Již tehdy uzavřela paní K*** dohodu o 
splátkách na úhradu kauce. Z důvodu časté a dlouhodobé hospitalizace v nemocnici nebyla 
schopna řádně platit nájem za obecní byt. Dne 4.6.2012 byla upozorněna, že jí s ohledem na 
dluhy nebude smlouva prodloužena a byla vyzvána k vrácení bytu. Tento však nepředala a 
snažila se svou situaci řešit s odborem sociálních věcí a školství a bytovou komisí. Vzhledem 
ke zhoršení zdravotního stavu si paní K*** dne 7.2.2013 podala žádost na oddělení sociálních 
věcí a zdravotnictví na umístění do domu s pečovatelskou službou. V květnu 2013 byla paní 
K*** ve smyslu Vnitřního předpisu č. 6/2012 vydaného Radou města Přerova, metodického 
pokynu k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení –
domech s pečovatelskou službou, ve znění vnitřního předpisu č. 4/2013 vydaného Radou 
města Přerova na základě bodového ohodnocení na 2. místě v pořadníku. 

Paní K*** je rozvedená, má 2 dcery a 1 syna (Praha, Nové Město nad Metují, České 
Budějovice). V současné době bydlí sama v obecním bytě č. ***, 1+1, který bezdůvodně 
užívá, jelikož jej po skončení nájmu nevrátila zpět oddělení bytové správy. Paní K*** je 
starobní důchodkyně s vážnými zdravotními komplikacemi – problémy se srdcem (prodělala 



dvě operace), prodělala plicní embolii, cévní mozkovou příhodu, musí dodržovat přísné diety. 
Je držitelkou průkazu ZTP pro zdravotně postižené, pobírá příspěvek na mobilitu, příspěvek 
na péči jí nebyl prozatím přiznán. Vzhledem ke zdravotnímu stavu klesla její schopnost 
sebeobsluhy, opakovaně byla hospitalizována v nemocnici, z tohoto důvodu jí vznikaly 
zvýšené náklady na úhradu regulačních poplatků a léků.

Komise podala Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 zvláštního 
určení v domě zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově,***, s paní E*** 
K***, bytem Přerov,***, na dobu určitou 1 rok, za podmínky souhlasu s použitím kauce na 
úhradu dlužného nájemného a poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části, za podmínky 
uzavření dohody o ukončení nájmu k doposud užívanému bytu. Odbor SVŠ i odbor MAJ 
doporučil vzhledem k celkové sociálně zdravotní anamnéze vyhovět žádosti paní K***. Rada 
města konaná dne 29.5.2013 toto přidělení bytu schválila svým usnesením č. 2496/65/8/2013.

Paní K***á byt v domě s pečovatelskou službou 31.5.2013 převzala, ale dne 12.6.2013 paní 
K*** doručila na Magistrát města Přerova sdělení, že se do tohoto bytu nenastěhuje 
(důvodem byla jedna rómská rodina žijící v témže domě – ústně uvedla, že trpí strachem z 
romů). Dne 2.7.2013 byt v domě s pečovatelskou službou vrátila. Ke dni konání RM (tj. ke 
dni 4.12.2014) nemá za dobu tohoto nájmu uhrazeno Kč 1 308,- na nájemném a službách 
spojených s užíváním bytu a sankční poplatek, který činí 3 035,- Kč. 

Paní K*** dochází na oddělení bytové správy poměrně pravidelně cca 1x za 2 měsíce, v 
poslední době cca 1x za 14 dní. Snaží se řešit svou situaci. V červenci 2013 uvedla při 
osobních jednáních, že své dluhy vyrovná do konce roku 2013 a ihned si požádá o uzavření 
nové smlouvy k bytu č.*** v domě ***č.or. ***, který stále nepředala. V době druhého 
pololetí 2013 byla však na paní K*** uvalena exekuce a nezbývaly jí prostředky na splácení 
dluhů vůči oddělení bytové správy. Navíc neměla dostatek prostředků ani na úhradu 
bezdůvodného obohacení ve výši nájmu a na splátky poplatků z prodlení dle splátkového 
kalendáře. U tohoto bytu paní K*** dluží k datu 4.12.2014 částku 32 883,- Kč na nájemném a 
službách spojených s užíváním bytu (bezdůvodné obohacení), částku 5 096,- Kč na 
vyúčtování služeb a 3 396,- Kč na poplatcích z prodlení, nyní přibyl i soudní poplatek za 
zažalované vyúčtování služeb ve výši 1 000,- Kč. 

Paní K*** se snaží na výše uvedené dluhy každý měsíc něco uhradit, její splátka je vždy v 
rozmezí od 2 000,- do 3 000,- Kč. Bohužel potom již nezvládá hradit běžný nájem a dluhy jí 
neustále narůstají. 

V 6. týdnu roku 2014 se dostavila paní K*** do kanceláře ing. Pospíšilíkové a sdělila, že již 
bude mít v únoru poslední splátku exekuce a ihned poté si bude moci vzít půjčku od úvěrové 
společnosti, aby dluh zaplatila a mohla požádat o znovupřidělení bytu. 

V únoru byl připraven materiál na poradu vedení, kdy bylo rozhodnuto, že bude paní K*** 
dán termín pro úhradu všech dluhů do 30.6.2014 s tím, že do tohoto termínu musí také podat 
žádost bytové komisi o uzavření nové nájemní smlouvy
Paní K*** dluhy do uvedeného termínu nesplatila a neustále se potýká s platební 
neschopností a dluhy vůči městu jí rostou (viz uvedené dlužné částky výše). Opětovně se 
dostavila na oddělení bytové správy s žádostí o prodloužení termínu a uvedla, že by byla 
vděčná za byt v pečovatelském domě, kde by se jí snížily životní náklady. 
Její výdaje na velice náročnou léčbu nemocného srdce jsou tak vysoké, že není schopna dostát 
svým závazkům vůči SMPr. Navíc z důvodu, že v bytě nemá platnou nájemní smlouvu, nemá 



zapojenu elektřinu. Za posledních rok, kdy se paní K*** potýká s problémy a nemá jistotu 
bydlení, se její zdravotní stav zhoršuje a ráda by svou situaci vyřešila. 

Usnesení ze 4. schůze Rady města Přerova, která se konala dne 04. 12. 2014, bylo pod bodem 
č. 56/4/2014 schváleno:
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. *** (1+0), o ploše 26,87 m2 v 
domě zvláštního určení – v domě s pečovatelskou službou č. p. ***, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku parc. č.***, v k.ú. Přerov, ***, č. o. *** (vč. zařizovacích 
předmětů dle přílohy č. 1) s paní E*** K***, bytem Přerov, ***, za nájemné ve výši 954,-
Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 
předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou do 30.6.2015 s možností prodloužení za podmínky 
postupného splácení dluhů vůči Statutárnímu městu Přerov. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Při přidělení bytu nebude požadována úhrada jistoty 
(kauce) a paní K*** je udělena výjimka pro využívání služeb pečovatelské služby tzn., že tyto 
nemusí být využívány.

2. Odboru správy majetku a komunálních služeb bylo uloženo uzavřít dohodu o splátkách a 
uznání dluhu spojeného s nájmem k bytu *** Přerov.

Upozorňujeme, že od konání Rady města Přerova byla zjištěna skutečnost, že paní K*** 
nemá uhrazen poplatek za komunální odpad za rok 2014. Jeho úhradu přislíbila paní K*** 
provést do konání Zastupitelstva města Přerova, tj. do 2.2.2015. Informaci o provedení úhrady 
podá přímo na jednání Zastupitelstva města Přerova vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb. 

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


