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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 2.9.2015

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 prominutí poplatku z prodlení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 214 324,00 Kč za L*** K***, 
bytem *** *** a J*** K***, bytem ***, bývalými nájemci bytu č. 5 v objektu k bydlení č.p.***, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. ***1 v k.ú. a obci Přerov (***) vzniklého z 
důvodu prodlení s úhradou nájemného záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. ***, v domě č. ***, 
na ulici ***.

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. 
708/24/5/2015 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 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) 
pohledávek doporučuje schválit materiál dle návrhu na usnesení. 



Odbor sociálních věcí a školství

Se žadatelem bylo pracováno, oddělením sociální prevence a pomoci z důvodu exekuce,  má nařízený 
dohled na invalidního syna, kterého má v péči,proto za odbor sociálních věcí a školství doporučujeme 
schválit materiál dle návrhu na usnesení.

Finanční výbor

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

Důvodová zpráva:

Po úmrtí nájemkyně paní M*** P*** v prosinci 2000 došlo k přechodu nájmu na její dceru J*** 
K***. Na základě rozsudku Okresního soudu v Přerově č.j. 11C 158/2002-26 ze dne 03. 02. 2003, 
který nabyl právní moci dne 24. 04. 2003 bylo přivoleno k výpovědi ze společného nájmu bytu č. *** 
v domě č.p. *** v Přerově.. Nabídnuté přístřeší v tomtéž bytě na dobu od 01. 10. 2003 do 31. 12. 2003 
odmítli. Dne 27. 11. 2003 podepsali protokol o odmítnutí přístřeší a shora uvedený byt pronajímateli 
vrátili.
Vzhledem k tomu, že za období od 5/2002 do 11/2003 neplatili předepsané částky, by podán k 
Okresnímu soud v Přerově návrh na vydání platebního rozkazu na dlužnou částku 20 190,00 Kč s 
přísl. Dne 30. 03. 2004 byl vydán platební rozkaz č.j. Ro 259/2004-6, který nabyl právní moci dne 02. 
07. 2004. Protože nebylo možné dosáhnout zaplacení a bylo známo, že J*** K*** pobírá od ČSSZ 
invalidní důchod, byl dne 13. 07. 2005 podán k Okresnímu soud v Přerově návrh na výkon rozhodnutí 
srážkami ostatních dávek. Dne 31. 08. 2005 bylo vydáno usnesení č.j. 33E 585/2005-8, které nabylo 
právní moci dne 12. 10. 2005. Tento výkon rozhodnutí zůstal bezvýsledný, protože výše dávky 
nedosáhla částky, ze které mohou být prováděny srážky. Dne 16. 09. 2003 byl tento výkon rozhodnutí 
ze strany plátce, tj. ČSSZ, zastaven a pohledávka byla předána k řešení exekutorské kanceláři.
Na základě exekučního příkazu č.j. 103Ex 11338/15 zahájil exekutor kroky, které vedly k tomu, že 
pan L*** K*** se dne 01. 07. 2015 dostavil na oddělení bytové správy a uhradil jistinu spolu se 
zaplaceným kolkovným v částce 19 888,00 Kč.
Dne 01. 07. 2015 rovněž oddělení bytové správy obdrželo žádost pana L*** K*** o prominutí 
poplatku z prodlení. Poplatek z prodlení k datu 01. 07. 2015, tj. datu úhrady pohledávky činí 214 
324,00 Kč.

V této žádosti mimo jiné uvádí, že na základě platebního rozkazu č.j. Ro 259/2004 byli s manželkou 
povinni společně uhradit částku 20 219,00 Kč s přísl. Předpokládal, že tuto pohledávku uhradí bývalá 
manželka.
Dále uvádí, že již uhradil i náklady řízení v částce 11 107,00 Kč. Na platební rozkaz zbývá k úhradě 
již jen poplatek z prodlení. Pečuje o svého nezletilého syna, který je postižený a on sám je invalidní 
důchodce. Jistinu a ostatní platby uhradil ze zapůjčených finančních prostředků. S exekutorem se 
domluvil na splátkách jeho nákladů. Pokud bude muset ještě uhradit dlužný poplatek z prodlení, tak 
exekutor prodá jeho dům čp. *** v hodnotě cca 150 000,00 Kč, což je částka, která nepokryje celou 
dlužnou částku a on se stane bezdomovcem a se svým postiženým synem nebudou mít kde bydlet.

K datu zpracování této předlohy, tj. 27. 08. 2015, Odbor ekonomiky za žadatelem neeviduje žádné 
pohledávky.



Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení.
Přílohy: 
• fotokopie žádosti
fotokopie nájemní smlouvy


