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Název materiálu:

Žádost o prominutí poplatku z prodlení 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 24 094,00 Kč, tj. 4/5 
z dlužné částky 30 118,00 Kč za paní J*** M***, nyní bytem Přerov, nám. *** č.***, 
vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nedoplatku vyúčtování záloh na plnění spojená s 
užíváním bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov 
I - Město, na pozemku p.č. *** v k. ú. Přerov (***).

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. 288/12/7/2015 a schválila usnesení  dle návrhu . 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

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

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství navrhuje schválit usnesení dle návrhu . 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky k předloze, která mu byla předložena k vyjádření svého stanoviska  v 
souladu s částí třetí čl.  XI odst. 9 Vnitřního předpisu č. 27/2014 O postupu jednotlivých 



odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při 
správě a vyřazení (odpisu), doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Finanční výbor

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

Důvodová zpráva:

Na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným 
Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou ředitelem Antonínem 
Čechákem a J*** a P*** M***, ze dne 06. 12. 2010 na dobu určitou, s účinností od 01. 01. 
2011 do 31. 12. 2013 se stali J***a P***M*** nájemci bytové jednotky č. 6 v objektu k 
bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov 
(***). Dne 22. 11. 2011 podepsali dohodu o ukončení nájmu k bytové jednotce č. 6 v domě č. 
***. Nájem k bytu č. *** v domě č. *** byl ukončen k datu 31. 12. 2011. Od 01. 01. 2012 
jsou oba nájemci bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***). Nájemní smlouva je uzavřena na 
dobu určitou do 31. 12. 2015.

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za paní J*** 
M*** dluh na poplatku z prodlení v částce 30 118,00 Kč, který se váže k pozdním platbám 
nedoplatku vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, a to za roky 2010 a 2011.

V roce 2012 byl paní M***vyčíslen nedoplatek vyúčtování záloh na plnění spojená s 
užíváním bytu v částce 10 050,00 Kč, který byl splatný k datu 30. 06. 2012. Bylo to v době, 
kdy paní M*** ještě splácela dluh za vyúčtování roku 2010. Splátkový kalendář na dluh za 
rok 2010, který činil 4 686,00 Kč, neměla uzavřený, neboť si o něj nepožádala a poplatek z 
prodlení se počítal k datu poslední splátky, která byla uhrazena dne 19. 06. 2014. Poplatek z 
prodlení k částce 4 686,00 Kč, tak činí 9 730,00 Kč.

Nedoplatek za rok 2011 v částce 10 050,00 Kč reklamovala, čekala na vyjádření a částku 
nesplácela. Teprve v roce 2014 si podala žádost na uzavření dohody o uznání dluhu a jeho 
plnění ve splátkách. Souhlas s uzavřením této dohody na částku 38 341,00 Kč dalo 25. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se konalo dne 15. 09. 2014, pod č. 
1181/25/3/2014, kdy se paní M*** zavázala splácet 1 500,00 Kč/měs. Součástí této dohody 
byl i dlužný poplatek z prodlení v částce 29 770,00 Kč. Rozdíl mezi částkou 30 118,00 Kč a 
29 770,00 Kč činí 348,00 Kč a jde o dopočet poplatku z prodlení od data 15. 09. 2014 do data 
podpisu dohody dne 07. 10. 2014.

Dlužné vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu za rok 2011 v částce 10 050,00 
Kč bylo doplaceno dne 26. 02. 2015.
Tentýž den Odbor správy majetku a komunálních služeb, Oddělení bytové správy, obdrželo 



žádost paní M*** o prominutí poplatku z prodlení, který je součástí uzavřené dohody o 
uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách.
Ve své žádosti paní M*** uvádí, že ona i manžel jsou vedeni na Úřadu práce v Přerově a 
pobírají dávky v hmotné nouzi a o prominutí poplatku z prodlení si ještě nežádali.

Dle vyjádření právního zástupce JUDr. Petra Dutka, může být požádáno o prominutí poplatku 
z prodlení i v případě, kdy byl se souhlasem zastupitelstva zahrnut do splátkového kalendáře 
se stanovenou pravidelnou měsíční splátkou. V případě, že by poplatek z prodlení byl 
částečně či zcela prominut, není třeba původní usnesení zastupitelstva o povolení splátek nijak 
upravovat nebo rušit.

MMPr, Odbor ekonomiky, za žadatelkou a jejím manželem k datu zpracování tohoto 
materiálu, tj. 
26. 03. 2015, neeviduje žádné pohledávky.

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení, který se váže k bytu v ulici 
***
  

Přílohy: 
• fotokopie žádosti


