
Pořadové číslo: 12/4.7.1

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 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

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

Název návrhu:

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 25 814,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné 
částky 32 267,00 Kč, za paní L*** M***, bytem ***, Přerov, PSČ 750 02, vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. ***, v domě č.p. ***, v 
ul. ***.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 30. schůzi konané dne 12.11.2015 a schválila jej 
pod č. 971/30/7/2015 dle návrhu usnesení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje schválit materiál dle návrhu usnesení.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit návrh na usnesení v předloženém znění s ohledem na 
skutečnosti uvedené v důvodově zprávě a žádost o prominutí poplatku z prodlení poprvé za dobu 
trvání nájemního vztahu.  

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit materiál dle návrhu usnesení. Rodina v rámci 
spolupráce s pracovníky odboru uhradila dluhy na nájmu.  Na dluhy na pokutách uzavřeli splátkové 



kalendáře, které dodržují. Aby nedocházelo k opakovaným situacím, kdy rodina dluží na nájemném, 
bude, tak jako v jiných případech, jednáno s příslušným úřadem práce o změně způsobu výplaty 
doplatku na bydlení. Rodina má celkem 7 dětí (z toho 1 je zletilé). V oblasti soužití nejsou 
problémovými nájemníky. Manžel žadatelky v rámci projektu domovnictví upravuje společné prostory 
v domě.  S rodinou pracují také asistenti prevence kriminality.

Finanční výbor

Tento materiál bude projednán ve Finančním výboru dne 8.12.2015. Doporučení bude sděleno na 
jednání Zastupitelstva města Přerova dne 14.12.2015.

Důvodová zpráva:

Na základě nájemní smlouvy ze dne 28.3.2012 uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, 
zastoupeným Domovní správou města Přerova, a paní L*** M*** na dobu určitou, od 1.4.2012 do 
31.3.2015, se stala L*** M***nájemkyní bytové jednotky č.*** v objektu bydlení č.p. ***, 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***). 
Dne 9.9.2015 projednala bytová komise novou nájemní smlouvu s nájemkyní a dne 17.9.2015 
schválila Rada města Přerova uzavření nájemní smlouvy s paní L*** M***ve zpřísněném režimu (tj. 
na dobu určitou - 3 měsíce), kterou uzavřela se statutárním městem Přerovem dne 30.10.2015.
Odbor správy majetku a komunálních služeb, odd. bytové správy, eviduje za paní L*** M*** dlužnou 
pohledávku na poplatku z prodlení ve výši 32 267,00 Kč, který se váže k pozdním úhradám 
nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním výše uvedeného bytu.
Dne 26.8.2015 obdrželo oddělení bytové správy Odboru správy majetku a komunálních služeb žádost 
paní L*** M***, doposud nájemkyní bytu č. *** v ul. ***v Přerově, žádost o prominutí poplatku z 
prodlení. Během letošního roku doplatila dluh na nájemném, avšak k úhradě jí stále zbývá poplatek z 
prodlení ve výši 32 267,00 Kč.
Ve své žádosti uvádí, že se v současné době nachází v hmotné nouzi, děti jí nastoupily do školy, čímž 
došlo k výraznému nárůstu výdajů a nezbývají jí žádné finanční prostředky k uhrazení dlužného 
penále. Proto žádá o jeho prominutí.
Pohledávky, které eviduje Odbor ekonomiky za členy domácnosti žadatelky, jsou řešeny splátkovými 
kalendáři.

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení, který se váže k bytu v ul. ***č. or. 
***.

Přílohy:
• Fotokopie žádosti
• Fotokopie nájemní smlouvy


