
Pořadové číslo: 9/4.7.3

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 O*** 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 na nájemném z bytu, zálohách na 
plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k datu 07. 09. 2015 v 
celkové částce 30 673,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním 
bytu činí 7 598,00 Kč a poplatek a úrok z prodlení k datu 07. 09. 2015 činí 23 075,00 Kč, a to 
v měsíčních splátkách 61 x 500,00 Kč/měs. a 1 x 173,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 62 
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. 
707/24/5/2015 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. Dlužníkovi tak vyjdeme 
vstříc s uhrazením dluhu smírným řešením před případným vymáháním soudní cestou. 

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit materiál dle návrhu usnesení. Žadatelka 
vychovává nezl. dceru. Je zabezpečována dávkami hmotné nouze. Odstěhovala se k otci dítěte.

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 O*** G***, 
narozenou ***, dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu v celkové částce 7 
598,00 Kč, a na poplatku a úroku z prodlení k datu 07. 09. 2015 v částce 23 075,00 Kč.

Dne 20. 04. 2015 obdržel Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy žádost 
paní G***, narozené ***, o sepsání splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu, že v žádosti nebyla
uvedena výše pravidelné měsíční splátky, byla paní G*** vyzvána k doplnění tohoto údaje. Ten 
doplnila až dne 25. 05. 2015.
Paní G*** ve své žádosti uvádí, že se stará o nezletilou dceru, pobírá pouze dávky v hmotné nouzi a 
nedokáže dlužnou částku uhradit najednou V současné době již není nájemkyní obecního bytu.

Předkládaný materiál se týká uznání dluhu na nájemném, zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu a 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


