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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 13.1.2017 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 1. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 29.420,00 Kč za paní 

A***M***, bytem *** Přerov I-Město, bývalou nájemkyní bytu 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.***, na ulici ***. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 57. schůzi konané dne 24. 11. 2016 pod č. 

2182/357/8/2016 a schválila materiál dle návrhu na usnesení.  

 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb ponechává rozhodnutí na zvážení Zastupitelstva města 

Přerova.  

 

Odbor ekonomiky 

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

 

 

 

Odbor sociálních věcí a školství 



Žadatelka provozovala živnost v oborech Příprava staveniště, Velkoobchod a maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel, Ubytování, Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí.  

Odboru sociálních věcí a školství je známo, že provozovala ubytovnu. Dotazem na živnostenský úřad 

bylo zjištěné, že živnost má do roku 2019 přerušenu. Odbor sociálních věcí a školství se přiklání 

neschválit a doporučuje, aby svůj dluh na poplatku z prodlení po přiměřených částkách uhradila. 

 

Finanční výbor 

Tento materiál byl projednán ve finančním výboru dne 17.01.2017. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za paní Annou M***, 

narozenou ***, dluh na poplatku z prodlení v částce 29.420,00 Kč. 

Paní M*** byla nájemkyní bytové jednotky  v domě č. ***v ulici***Výše jmenovaná dlužila na 

nájemném částku 41.386,00 Kč s přísl. Tento dluh byl přiznán rozsudkem Okresního soudu v Přerově 

č.j. *** ze dne 17.10.2013, který nabyl právní moci dne 14.11.2013. Své dluhy začala od ledna 2014 

hradit pravidelnými měsíčními platbami. Do 20.10.2016 uhradila veškeré dluhy na nájemné, zálohách 

na plnění spojená s užíváním bytu, zaplaceném kolkovném a přefakturacích. 

Dne 20.10.2016 oddělení bytové správy obdrželo žádost paní M*** o prominutí poplatku z prodlení. 

Ve své žádosti uvádí, že je pro ni náročné částku splácet, protože je v důchodě a je sama. 

  

O prominutí poplatku a úroku z prodlení se ještě nežádala. Odbor ekonomiky za žadatelkou neeviduje 

žádné pohledávky. 

  

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení. 
  

  

  

  

Přílohy:  

• fotokopie žádosti 

nájemní smlouva  

 

 


