
Pořadové číslo: 18/3.7.1.

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 13.6.2016

Návrh pro 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 6. 2016

Zpravodaj: Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, pověřený vedením odboru

Název návrhu:

Žádost o  sepsání splátkového kalendáře 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a E*** O***, 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 o splátkách pohledávek statutárního města 
Přerova za E*** O*** na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, a na 
poplatku a úroku z prodlení k datu 16.05.2016 v celkové částce 41.624,00 Kč - dluh na nájemném a 
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 8.799,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 16.05.2016 
činí 32.825,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 83 měsíců/500,00 
Kč a 1 měs./124,00 Kč měsíců ode dne uzavření dohody.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 43. schůzi konané dne 05.05.2016 pod č. 
1502/43/7/2016 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 usnesení v navrženém znění.



Odbor sociálních věcí a školství

Žadatelka se s nepravidelnou platbou nájemného potýká dlouhodobě. Podle zjištěných informací žije 
sama, a to v bytě 2+2 o rozloze 70,60 m2. Je dlouhodobě zabezpečována dávkami hmotné nouze a 
dávkami státní sociální podpory (příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, 
vdovský důchod). Vzhledem k tomu, že paní nedodržela předchozí sjednané splátkové kalendáře, 
odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit materiál dle návrhu na usnesení. Žadatelka je v 
evidenci pracovníků oddělení sociální prevence, jejich pomoc však při řešení tohoto problému 
nevyhledala.

Finanční a rozpočtový výbor

Tento materiál byl projednán ve finančním výboru dne 14.06.2016. O výsledku projednání bude 
zastupitelstvo města informováno přímo na jednání.

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za paní E*** O*** dluh 
na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu v částce 8.799,00 Kč a na poplatku z 
prodlení k datu 16.05.2016 v částce 32.825,00 Kč 

Písemností ze dne 13.01.2015, kterou si osobně vyzvedla dne 19.01.2015, byla vyzvána k plnění dle 
ust. § 142 a). o. s ř. Jedná se o tzv. předžalobní výzvu. Na základě této výzvy si výše jmenovaná 
podala žádost o sepsání splátkového kalendáře s pravidelnou měsíční splátkou 1 500,00 Kč.

Dne 16.03.2015 podepsala dohodu o uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách v 
částce 1.500,00 Kč/měs. Poslední splátku uhradila v měsíci září 2015. Písemností ze dne 14.03.2016, 
kterou převzala dne 23.03.2016 bylo výše jmenované zasláno vypovězení splátkového kalendáře, a to 
z důvodu nedodržení splátek.
Na základě tohoto vypovězení paní O*** zaslala na oddělení bytové správy novou žádost o uzavření 
splátkového kalendáře. V této žádosti přehodnotila své finanční možnosti a žádá o sepsání splátkového 
kalendáře s pravidelnou měsíční splátkou 500,00 Kč/měs. 

Paní O*** ve své žádosti neuvádí, z jakého důvodu nájemné neplatí ve stanoveném termínu tj. do 
posledního dne běžného měsíce a v předepsané výši

U jmenované se jedná již v pořadí o třetí splátkový kalendář, přičemž jej nikdy nedodrží.
Již 16.06.2014 podepsala dohodu o uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách v 
částce 1 500,00 Kč/měs. Na tuto dohodu uhradila pouze první tři splátky. 

K datu zpracování tohoto materiálu, tj. 27.04.2016 odbor ekonomiky za paní O*** neeviduje žádnou 
pohledávku.

Předkládaný materiál se týká uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách.

Přílohy: 
• fotokopie žádosti
nájemní smlouva




