
Statutární město Přerov  
se sídlem Bratrská 34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
IČ:      00301825
DIČ:   CZ00301825
zastoupené  náměstkem  primátora  Ing. Petrem  Měřínským
(dále jen „věřitel“)

a

pan
xy
narozen:     ………..
bytem:        …………………..
(dále jen „dlužník“)

uzavírají dnešního dne následující 

dohodu o splátkách dlužného nájemného a záloh na služby spojená
s užíváním nebytového prostoru a úroku z prodlení.

Čl. I

(1) Věřitel prohlašuje, že má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 75.749,00 Kč za užívání
nebytového prostoru č.102 v domě č.p. 2822 v Přerově na ul. Velká  Dlážka 48.

(2) Dlužník prohlašuje, že ve smyslu ust.§ 2053 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
uznává svůj dluh uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy co do důvodu a výše.

(3) Smluvní strany prohlašují, že dlužník do dnešního dne pohledávku uvedenou v odst. 1 
tohoto článku smlouvy neuhradil.

Čl. II

(1) Smluvní strany se dohodly, že dlužník uhradí pohledávku uvedenou v čl. I odst. 1 smlouvy 
podle splátkového kalendáře uvedeného v odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to způsobem 
uvedeným v odst. 3 tohoto článku smlouvy.



(2) Smluvní strany se dohodly na následujícím splátkovém kalendáři:

č. 
splátky

částka Kč datum č. 
splátky

částka Kč datum

1. 1.500,00 28.03.2015 19. 2.500,00 28.09.2016
2. 1.500,00 28.04.2015 20. 2.500,00 28.10.2016
3. 2.500,00 28.05.2015 21. 2.500,00 28.11.2016
4. 2.500,00 28.06.2015 22. 2.500,00 28.12.2016
5. 2.500,00 28.07.2015 23. 2.500,00 28.01.2017
6. 2.500,00 28.08.2015 24. 2.500,00 28.02.2017
7. 2.500,00 28.09.2015 25. 2.500,00 28.03.2017
8. 2.500,00 28.10.2015 26. 2.500,00 28.04.2017
9. 2.500,00 28.11.2015 27. 2.500,00 28.05.2017
10. 2.500,00 28.12.2015 28. 2.500,00 28.06.2017
11. 2.500,00 28.01.2016 29. 2.500,00 28.07.2017
12. 2.500,00 28.02.2016 30. 2.500,00 28.08.2017
13. 2.500,00 28.03.2016 31. 2.749,00 28.09.2017
14. 2.500,00 28.04.2016
15. 2.500,00 28.05.2016
16. 2.500,00 28.06.2016
17. 2.500,00 28.07.2016
18. 2.500,00 28.08.2016

(3) Smluvní strany se dohodly, že dlužná pohledávka bude hrazena na pokladně Bytové 
správy na ulici Blahoslavova 3, Přerov nebo převodem na účet číslo 1882611309/0800 pod 
variabilním symbolem 0028220102.

(4) K poslední splátce bude dopočítán úrok z prodlení z dlužné částky 73.304,00 Kč, a to od 
9.3.2015 do data podpisu této dohody.

Čl. III

Smluvní strany se dohodly, že pokud dlužník neuhradí jakoukoliv ze splátek ve výši a termínu 
splatnosti, tak jak je uvedeno v čl. II odst. 2 této smlouvy, stává se celý dluh včetně úroku
z prodlení splatným a vymahatelným u příslušného soudu.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami.



(2) Na vztahy touto smlouvou neupravené se vztahují obecná ustanovení občanského 
zákoníku.

(3) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou na základě dohody smluvních stran.

(4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně, 
srozumitelně a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

(5) Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis obdrží 
věřitel a 1 stejnopis dlužník.

Článek V.

DOLOŽKA

podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu 
statutárního města Přerova schválením tohoto úkonu Zastupitelstvem města Přerova na 
jeho ….. zasedání konaném dne ………… usnesením č. ………… .

V Přerově dne                               2015

          ..............................................                                 ................................................
               Ing. Petr Měřínský            …………….
               náměstek primátora                                                           …………….




