
Pořadové číslo: 4/3.7.2

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
EVA POSPÍŠILÍKOVÁ, vedoucí oddělení bytové správy

Název materiálu:

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhů statutárního města Přerova mezi 
statutárním městem Přerov jako věřitelem a panem ***, bytem ***, jako dlužníkem 
ve znění dle přílohy č. 2. Dluh se týká nájemného a záloh na služby spojených s 
užíváním nebytového prostoru č. 102 v objektu č.p. 2822, příslušného k části obce 
Přerov I- Město, na pozemku p.č. 4293/44 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) a 
dopočítaného úroku z prodlení v celkové částce 75.749,00 Kč. Bývalý nájemce bude 
dluh splácet v pravidelných měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 31 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:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

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

Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 9. schůzi konané dne 5. 2. 2015 pod č.j. 
194/9/7/2015 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. 



Odbor ekonomiky

Splácení dluhu ve splátkách je ochota věřitele vyjít dlužníkovi vstříc s uhrazením dluhu 
smírným řešením před případným vymáháním soudní cestou. 

K materiálu, který byl Odboru ekonomiky předložen k vyjádření svého stanoviska  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 sdělujeme, že z důvodové zprávy není zřejmé, zda 
dlužník prokázal, že bude schopen splácet splátky, resp. zda navržené splátky jsou 
přizpůsobeny jeho finančním možnostem.  

Finanční výbor

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

Důvodová zpráva:

Dne 13.4.2012 byla uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou 
ředitelem Antonínem Čechákem a panem *** na nájem nebytových prostor, které se 
nacházejí v Přerově na ul. Velká Dlážka 48. Bývalý nájemce užíval pronajaté prostory jako 
prodejnu koupelnového a kuchyňského zařízení. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, a to s účinností od 1.5.2012. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb eviduje ke dni 28.1.2015 za panem *** 
pohledávku na nájemném a zálohách na služby za měsíce 08,09,10,11/2014 ve výši 76.304,00 
Kč a úrok z prodlení. K datu 9.3.2015, kdy tento materiál bude projednáván Zastupitelstvem 
města Přerova, by měla činit celková výše dlužné částky 78.749,00 Kč. Z toho dluh na 
nájemném a zálohách na služby spojené s užíváním nebytového prostoru by činil 76.304,00 
Kč a úrok z prodlení by činil 2.445,00 Kč. Jelikož se však pan ***zavázal, že do doby 
projednání jeho žádosti v orgánech obce bude splácet dle navrženého splátkového 
kalendáře, je dlužná částka v usnesení snížena za platby v měsících 1,2/2015. Pan *** 
požádal oddělení bytové správy o sepsání dohody o uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných 
měsíčních splátkách, a to ve výši 1.500,00 Kč/měsíčně v období 01-04/2015 a všechny 
následující splátky až do úplného zaplacení ve výši 2.500,00 Kč/měsíčně.
V navrhované dohodě o splátkách bude dluh rozložen do 31 splátek s tím, že k poslední 
splátce bude dopočten úrok z prodlení z dlužné částky 73.304,00 Kč ode dne 9.3.2015 ke dni 
uzavření dohody. Pan *** v dohodě o splátkách uzná svůj dluh co do důvodu a výše. Součástí 
dohody bude ustanovení o ztrátě výhody splátek v případě, že některá ze splátek nebude 
uhrazena včas a v plné výši.

Bývalý nájemce svoji situaci zdůvodnil tím, že z důvodu konkurence jiných obchodů a nižší 
koupěschopností obyvatel města Přerova se dostal do finančních problémů, které by chtěl 
touto dohodou o splátkách vyřešit. Z uvedených důvodů dne 29.8.2014 vypověděl smlouvu o 



nájmu a po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni 30.11.2014 nájemní vztah ukončil a 
nebytové prostory předal. 

Předkládaný materiál se týká uznání dluhu na nájemném a službách spojených s 
užíváním nebytového prostoru v budově na Velké Dlážce 48 - koupelnové studio a jeho 
plnění v pravidelných měsíčních splátkách

Přílohy: 
Příloha 1 - fotokopie žádosti
Příloha 2 - dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách


