
Pořadové číslo: 14/4.7.1.

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 8.2.2016

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 2. 2016

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 25 545,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné 
částky 31 931,00 Kč, a to za podmínky uhrazení neprominuté části v částce 6 386,00 Kč, za manžely 
A*** a R*** V***bytem ***, ***, nájemci bytu č. *** v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k 
části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) vzniklého z důvodu prodlení s 
úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za byt č. ***, 
v domě č.p.***, na ulici ***.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 34. schůzi konané dne 21. 01. 2016 pod č. 
1183/34/7/2016 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 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

Je na zvážení Zastupitelstva města Přerova, zda schválí návrh na usnesení v předloženém znění. 

Finanční výbor

Tento materiál byl projednán ve finančním výboru dne 09. 02. 2016.



Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za manžely A*** V*** 
narozeným, *** a R*** V***, narozenou ***, dluh na poplatku a úroku z prodlení v částce 31 931,00 
Kč.

Manželé V*** jsou nájemci bytové jednotky v 2+1 s příslušenstvím v podkroví, která byla 
rekonstruována na náklady nájemce, a z tohoto důvodu byla nájemní smlouva uzavřena na dobu 
určitou, s účinností od 1.12.1999 do 30.11.2039, za měsíční nájemné ve výši 1,00 Kč/m2. Na základě 
této nájemní smlouvy může nájemce byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu na dobu 
určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele. 
Dle současné praxe tento uděluje oddělení BS každý rok opětovně.
V období, za které vznikl dluh na poplatku a úroku z prodlení, tj. od 7/2012 do 7/2015, byl byt 
pronajat dvěma různým podnájemníkům, kteří hradili platby opožděně a nebo vůbec. Po jednání s 
manžely V***, vedoucí oddělení BS Ing. Pospíšilíkovou a právním zástupcem BS JUDr. Petrem 
Dutkem, byly pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování 
těchto záloh dne 18.12.2015 zaplaceny. 
K úhradě zbývá pouze vyčíslený poplatek a úrok z prodlení v částce 31 931,00 Kč, o jehož prominutí 
si výše uvedení požádali.
O prominutí poplatku a úroku z prodlení si ještě nežádali.

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku a úroku z prodlení za byt č.*** v ulici ***.


