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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 26.2.2015

Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015

Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ZDENĚK VOJTÁŠEK, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb
IVANA KŘÍŽOVSKÁ, referent majetkové správy, oddělení bytové správy

Název materiálu:

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a E*** 
O***, nájemkyní bytové jednotky č. 5 v objektu k bydlení č.p. 23093, příslušném k 
části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 793 v k.ú. Přerov (Kojetínská 5) jako 
dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města 
Přerova za E*** O*** na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním 
bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z 
prodlení k datu 09. 03. 2015 v celkové částce 47 291,00 Kč - dluh na nájemném a 
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 5 938,00 Kč, dluh na vyúčtování 
záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 10 019,00 Kč a poplatek z prodlení k 
datu 09. 03. 2015 činí 31 334,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 500,00 Kč/měs. se 
lhůtou splatnosti 32 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 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 10. schůzi konané dne 19. 02. 2015 pod 
č. 240/10/7/2015 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. 



Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučoval Radě města Přerova neschválit 
dohodu o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách, a to z důvodu neplnění předcházející 
dohody. 

Odbor sociálních věcí a školství

Paní  se s nepravidelnou platbou nájemného potýká dlouhodobě. Podle zjištěných informací 
žije sama, a to v bytě 2+2 o rozloze 70,60 m2. Žadatelka je dlouhodobě zabezpečována 
dávkami hmotné nouze a dávkami státní sociální podpory (příspěvek na živobytí, příspěvek 
na bydlení, doplatek na bydlení). Obecně pobírá dávky na bydlení ve výši skutečných nákladů 
na bydlení. Pobírá také částečný invalidní důchod. Vzhledem k tomu, že paní pobírá dávky na 
bydlení, které nepoužívá na daný účel, doporučil odbor sociálních věcí a školství neschválit 
uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách. Protože paní bydlí sama v bytě 
2+2, je možné uvažovat o poskytnutí menšího bytu. Její byt však vyžaduje rekonstrukci, 
nebude ho proto možné bez finančních nákladů na opravy obsadit jiným nájemníkem.

Finanční výbor

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 03. 03. 2015.

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za paní E*** 
O*** dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu v částce 5 938,00 Kč, 
na nedoplatku vyúčtování záloh částku 10 019,00 Kč a na poplatku z prodlení k datu 09. 03. 
2015 v částce 31 334,00 Kč.

Písemností ze dne 13. 01. 2015, kterou si osobně vyzvedla dne 19. 01. 2015, byla vyzvána k 
plnění dle ust. § 142 a). o. s ř. Jedná se o tzv. předžalobní výzvu. Na základě této výzvy si 
výše jmenovaná podala žádost o sepsání splátkového kalendáře s pravidelnou měsíční 
splátkou 1 500,00 Kč.

Paní O*** ve své žádosti neuvádí, z jakého důvodu nájemné neplatí ve stanoveném termínu, 
tj. do posledního dne běžného měsíce. 

Dne 16. 06. 2014 podepsala dohodu o uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních 
splátkách v částce 1 500,00 Kč/měs. Na tuto dohodu uhradila pouze první tři splátky. 

MMPr, Odbor ekonomiky, za žadatelkou k datu zpracování tohoto materiálu, tj. 23. 02. 2015, 
neeviduje žádné pohledávky.

Předkládaný materiál se týká uznání dluhu na nájemném, zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu, vyúčtování těchto záloh, poplatku a úroku z prodlení za byt v ulici *** a 
jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách



Přílohy: 
fotokopie žádosti
dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách


