
Pořadové číslo: 7/3.7.1

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 28.5.2015

Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015

Předkladatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Ivana Křížovská

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 A*** 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 A*** P*** na nájemném z bytu, 
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním 
bytu, na neuhrazených přefakturacích a úroku z prodlení k datu 08. 06. 2015 v celkové částce 
25 364,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 21 
536,00 Kč, dluh na neuhrazených přefakturacích činí 2 059,00 Kč a na poplatku a úroku z 
prodlení k datu 08. 06. 2015 činí 1 769,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se 
lhůtou splatnosti 26 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 17. schůzi konané dne 07. 05. 2015 pod č. 
459/17/7/2015 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 doporučuje schválit materiál dle návrhu na usnesení. Žadatelka má 7 
dětí, s rodinou je intenzivně pracováno orgánem sociálně - právní ochrany dětí a romskou poradkyní 
při řešení dluhové problematiky. Dne 4. 5. 2015 byla svolána případová konference, ze které vzešly 
úkoly, na kterých bude nadále pracováno s rodinou. Je v zájmu rodiny zachovat stávající bydlení na 
shora uvedené adrese, kde má matka dětí na stejném patře své rodiče, kteří jí v péči o děti vypomáhají. 
Zárukou úspěšnosti je i ta skutečnost, že pro výplatu dávek matky byl ustanoven zvláštní příjemce, 
který s finančními prostředky žadatelky nyní hospodaří. Za měsíc květen byly uhrazeny veškeré 
pohledávky věřitelům dle splátkových kalendářů.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky zpracoval stanovisko 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. Schválením výše uvedeného 
návrhu na usnesení statutární město vyjde dlužníkovi vstříc s uhrazením dluhu smírným řešením před 
případným vymáháním soudní cestou. Nicméně vzhledem ke skutečnostem uvedeným v důvodové 
zprávě existuje značné riziko dodržení splácení navrhovaných splátek.

Finanční výbor

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 02. 06. 2015.

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za paní A***P*** dluh 
na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu v celkové částce 21 536,00 Kč, na 
neuhrazených přefakturacích částku 2 059,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 11. 05. 2015 
v částce 1 769,00 Kč.

Paní A*** P***má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou s účinností do 15. 05. 2015.
Dne 13. 04. 2015 obdržel Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy žádost 
paní P*** o sepsání splátkového kalendáře. 

Paní P*** ve své žádosti uvádí, že pečuje o 7 nezletilých dětí a čeká narození dalšího dítěte. Na svého 
druha podala trestní oznámení u Policie ČR za opakující se psychické a fyzické týrání její osoby. 
Druh, který je drogově závislý a po obdržení dávek hmotné nouze a dávek státní sociální podpory jí je 
sebral, byl vykázán ze společné domácnosti. Z tohoto důvodu se dostala do tíživé finanční situace. 

K datu zpracování této předlohy, tj. 25. 05. 2015, MMPr, Odbor ekonomiky, za paní P*** neeviduje, 
mimo pohledávek zahrnutých do splátkového kalendáře, žádné jiné pohledávky. Předkládaný materiál 
se týká uznání dluhu na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, přefakturacích a na 
poplatku a úroku z prodlení za byt v ulici K*** a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách.

Předkládaný materiál se týká uznání dluhu na nájemném, zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu, přefakturacích a na poplatku a úroku z prodlení za byt v ulici Kojetínská 38 a 
jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách.


