
Pořadové číslo: 9/4.7.2

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 N*** G***, bývalou 
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 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 71 195,00 Kč -
dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 55 082,00 Kč, dluh na 
vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 5 624,00 Kč, náklady právního 
zastoupení činí 7 662,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 07. 09. 2015 činí 2 827,00 Kč, a to v 
měsíčních splátkách 71 x 1 000,00 Kč/měs. a 1 x 195,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 72
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 10. schůzi konané dne 19. 02. 2015 pod č. 
240/10/7/2015 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 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 jsou evidovány nedoplatky za 
neuhrazený poplatek za komunální odpad jak u žadatelky, tak u jejích obou dětí, celkem ve výši 3 
900,- Kč. O jejich dobrovolnou úhradu zájem dosud neprojevila.

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit variantu I dle návrhu usnesení. Žadatelka 
vychovává dvě nezletilé děti. Je zabezpečována dávkami hmotné nouze. Udává, že byt nevrátila dříve 
proto, že neměla finanční prostředky na vyklizení a vymalování.

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 N*** G***, 
narozenou *** dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu v celkové částce 82 
059,00 Kč, na nedoplatku vyúčtování záloh částku 5 624,00 Kč, na nákladech právního zastoupení v 
částce v částce 8 782,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 07. 09. 2015 v částce 8 407,00 Kč.

Dne 08. 06. 2015 obdržel Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy žádost 
paní G***, narozené***, o sepsání splátkového kalendáře. 
Ve své žádosti uvádí, že se v uvedeném bytě nezdržuje a fyzicky je na adrese Přerov, *** – ubytovna 
***. V žádosti neuvádí, z jakého důvodu nájem neplatila, a ani proč byt nepředala zpět pronajímateli. 
Dne 25. 06. 2014 byla paní G*** zaslána výpověď z nájmu bytu a nájemní poměr skončil k datu 02. 
07. 2014. Od 03. 07. 2014 do 17. 06. 2015 byt užívala bez právního důvodu.

Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou s účinností ode dne 16. 06. 2008 do 14. 06. 2015. 
Dne 17. 6. 2015 byl proveden výkon rozhodnutí vyklizením bytu.

Dlužné nájemné za období od 01. 12. 2013 do 31. 07. 2014 v částce 26 977,00 Kč s poplatkem z 
prodlení, který k datu 07. 09. 2015 činí 5 076,00 Kč, dlužný poplatek z prodlení v částce 504,00 Kč a 
zaplacený soudní poplatek v částce 1 120,00 Kč je přiznán platebním rozkazem č.j. 10C 377/2014, 
který nabyl právní moci dne 28. 04. 2015 a je vykonatelný až do data 27. 04. 2025.

Součástí navrhované dohody o uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách je 
bezdůvodné obohacení v částce 60 706,00 Kč s poplatkem a úrokem z prodlení do 07. 09. 2015 v 
částce 2 827,00 Kč a náklady právního zastoupení v částce 7 662,00 Kč.



K datu zpracování této předlohy, tj. 27. 08. 2015 Odbor ekonomiky za paní N*** G*** eviduje 
pohledávku v částce 1 300,00 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 1 000,00 Kč/měs. 

Předkládaný materiál se týká uznání bezdůvodného obohacení a úroku z prodlení za byt v ulici 
***a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách.


