
Pořadové číslo: 9/4.7.1

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 28.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a Monikou 
Demetrovou, bývalou nájemkyní bytové jednotky č. 1 v objektu k bydlení č.p. 2491, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/9 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť 
II/5) jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města 
Přerova 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 07. 09. 2015 v 
celkové částce 15 565,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním 
bytu činí 12 975,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 2 
232,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 07. 09. 2015 činí 358,00 Kč, a to v měsíčních 
splátkách 31 x 500,00 Kč/měs. a 1 x 65,00 Kč/měs., se lhůtou splatnosti 32 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, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova



Rada města Přerova tento materiál projednala na své 24. schůzi konané dne 25. 08. 2015 pod č. 
705/24/5/2015 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 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 doporučuje schválit materiál dle návrhu na usnesení. Vyjdeme tak žadatelce  
vstříc s uhrazením dluhu smírným řešením před případným vymáháním soudní cestou. Nicméně v této 
souvislosti je nutno informovat, že u Odboru ekonomiky je evidován u žadateky dluh.

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit variantu I dle návrhu usnesení. Žadatelka byla 
nájemkyní bezbariérového bytu. Odstěhovali se mimo Přerov, kde si našli vhodnější bydlení. 
Vychovávají nezletilou dceru, ostatní děti jsou zletilé.

Finanční výbor

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 01. 09. 2015.

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za paní M*** D***, 
narozenou *** dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu v celkové částce 12 
975,00 Kč, na nedoplatku vyúčtování záloh částku 2 232,00 Kč a na poplatku z prodlení k datu 07. 09. 
2015 v částce 358,00 Kč.

Dne 27. 05. 2015 obdržel Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy žádost 
paní D***, narozené ***, o sepsání splátkového kalendáře. 
Paní D*** ve své žádosti neuvádí, z jakého důvodu nájem nezaplatila ve stanoveném termínu, tj. do 
posledního dne běžného měsíce. Pouze sděluje, že je ve finanční tísni a oba s manželem jsou invalidní 
důchodci, dluh nemohou uhradit najednou, ale chce jej splácet.

Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, s účinností od 01. 12. 2010 do 31. 10 2015. Nájemní 
poměr ukončila k datu 27. 04. 2015.

K datu zpracování tohoto materiálu, tj. 27. 08. 2015 je paní M*** D*** odborem ekonomiky 
evidována pohledávka v částce 2 500,00 Kč.

Na základě spolupráce Odboru sociálních věcí a školství a Úřadu práce v Přerově, bylo dosáhnuto 
toho, že jmenovaná souhlasí s tím, že její dluh bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami v 
částce 500,00 Kč/měs.



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.


