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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 3.4.2015

Předloha pro 5. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 4. 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 dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a I*** P***, 
nájemkyní 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. 
Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova za I*** 
P*** 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 13. 
04. 2015 v celkové částce 24 727,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu činí 15 720,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu činí 2 080,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 13. 04. 2015 
činí 6 927,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 25 
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 12. schůzi konané dne 12. 03. 2015 pod 
č. 287/12/7/2015 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 předloze, která mu byla předložena 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, nedoporučuje schválit návrh na 
usnesení. Důvodem jsou nedoplatky, které jsou evidovány u Odboru ekonomiky již z 
dřívějších let, a to jak u žadatelky, tak u jejího manžela. Dlužníci neprojevili zájem tyto 
nedoplatky dobrovolně uhradit, a proto část z nich je již vymáhána soudním exekutorem.

Finanční výbor

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 07. 04. 2015.

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za paní I*** 
P*** dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu v celkové částce 19 
416,00 Kč, na nedoplatku vyúčtování záloh částku 2 080,00 Kč a na poplatku z prodlení k 
datu 13. 04. 2015 v částce 38 496,00 Kč.

Dluhy na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu byly přiznány platebními 
rozkazy č.j. 10C 186/2011 ze dne 01. 06. 2011, který nabyl právní moci dne 8. 06. 2011 a č.j. 
10C 48/2014 ze dne 13. 03. 2014, který nabyl právní moci dne 08. 04. 2014. Protože nebylo 
možné dosáhnout zaplacení, byly dne 22. 10. 2014 dluhy přiznané těmito platebními 
rozkazy předány k vymáhání exekutorské kanceláři a již bylo zasláno vyrozumění o 
zahájení exekuce. Jedná se o dluh na nájemném v částce 3 696,00 Kč s přísl. a dluh na 
poplatku z prodlení v částce 12 580,00 Kč a dále náklady právního zastoupení.
Dne 05. 02. 2015 obdržel Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové 
správy žádost paní P*** o sepsání splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu, že předcházející 
dluhy na nájemném a příslušenství jsou již předány Exekutorské kanceláři v Přerově, nemůže 
být na tuto částku sepsán splátkový kalendář. Ten může být vyhotoven pouze na dluhy, které 
ještě nejsou soudně přiznány.

V případě paní P***se jedná o dluh na nájemném v částce 15 720,00 Kč s přísl., které k datu 
13. 04. 2015 činí 1 001,00 Kč, dluhu na nedoplatku vyúčtování záloh na plnění spojená s 
užíváním bytu v částce 2 080,00 Kč s přísl, které k datu 13. 04. 2015 činí 532,00 Kč a 
poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného v částce 5 394,00 Kč.



Paní P*** ve své žádosti neuvádí, z jakého důvodu nájemné neplatí ve stanoveném termínu. 
Tj. do posledního dne běžného měsíce. Pouze sděluje, že je ve finanční tísni, že nemůže dluh 
uhradit najednou, ale chce jej splácet.

V případě neuzavření dohody o splátkách bude paní P*** dána výpověď z nájmu pro hrubé 
porušení povinností spočívajících v neuhrazení nájmu v částce 17 800,00 Kč s přísl. a 
vyúčtování záloh na služby za rok 2013 v částce 2 080,00 Kč s přísl. s tříměsíční výpovědní 
lhůtou.

K datu zpracování této předlohy, tj. 23. 02. 2015, MMPr, Odbor ekonomiky, za paní P*** 
eviduje pohledávky na poplatku za komunální odpad, na pokutách a rovněž za jejím 
manželem, Z*** P***, eviduje pohledávky na poplatku za komunální odpad.

Stanovisko provozního technika:

Paní P*** I*** užívá byt č. *** se svým manželem od roku 1998. Od roku 2013 má ve 
střídavé péči svou těžce nemocnou matku V***k*** K*** (80 let). S těmito nájemci nebyly 
nikdy žádné problémy, byt je udržovaný, čistý, vybavený standardním nábytkem. Oba 
spolupracují s Člověkem v tísni na udržování pořádku ve společných prostorách domu *** –
manžel provedl omítky na společné chodbě vč. provedení malby, p. P*** zajišťuje úklid ve 
společných prostorách. Pokud by se odstěhovali, není v domě *** žádný takto zodpovědný 
nájemce a opět by docházelo k nepořádku a devastaci společných prostor. 

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


