
Pořadové číslo: 19/3.7.1

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 11.8.2016

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj: Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru

Název návrhu:

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a ***, nájemkyní 
bytové jednotky *** 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 *** za vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, a na úroku z 
prodlení k datu 22.8.2016 v celkové částce 3.879,00 Kč - dluh na vyúčtovaných zálohách za 
plnění spojená s užíváním bytu činí 3.860,00 Kč a úrok z prodlení k datu 22.8.2016 činí 19,00 
Kč, a to v měsíčních splátkách 170,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 22 měsíců/170,00 Kč a 1 
měs./139,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek 
co do jejich důvodu a výše dlužníkem 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 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

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 výše uvedený návrh na usnesení.



Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit materiál dle návrhu na usnesení. Rodina 
spolupracuje při řešení své situace s oddělením sociální prevence a pomoci.

Finanční a rozpočtový výbor

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 16.08.2016.

Rada města Přerova

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 49. schůzi konané dne 14.07.2016 pod č. 
1784/49/7/2016 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. 

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za paní *** dluh za 
vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu v částce 3.860,00 Kč a na úroku z prodlení k datu 
22.8.2016 v částce 19,00 Kč. 

Dne 4.5.2016 obdrželo oddělení bytové správy od výše jmenované žádost o sepsání splátkového 
kalendáře s pravidelnou měsíční splátkou 170,00 Kč/měs..

***ve své žádosti uvádí, že po zaplacení všech výdajů tj. nájemné za byt, léky a exekuční srážky, není 
schopna splácet více, než je výše uvedená měsíční částka. 

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

Přílohy: 
• fotokopie žádosti
dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách


