
Pořadové číslo:  24/9 

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 16.1.2017 

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

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu města Přerova 

 

Název návrhu: 

Uzavření dohody o splátkách 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a Ing. M*** H***, 

bytem ***, jako dlužníkem, o pravidelných měsíčních splátkách pohledávky v celkové výši 48 000,- 

Kč odpovídající celkové výši zůstatků bezúročné půjčky a bezúročné zápůjčky poskytnutých ze 

sociálního fondu, se lhůtou splatnosti do 15.12.2019, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

Součástí dohody bude uznání dluhu co do jeho důvodu a výše dlužníkem a dohoda mezi věřitelem a 

dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena řádně a včas. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o splátkách mezi statutárním 

městem Přerovem a Ing. M.H. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov uzavřelo v roce 2012 s Ing. M*** H*** smlouvu o půjčce č. 376 ze 

Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova. Zaměstnavatel poskytl Ing. H*** 

bezúročnou návratnou půjčku ve výši 95 000,- Kč na bytové účely. Půjčka byla zcela vyčerpána. 

  

V roce 2014 uzavřelo statutární město Přerov s Ing. M*** H*** smlouvu o zápůjčce č. 407 ze 

stejného fondu ve výši 30 000,- Kč, opět na bytové účely.  

  

Dne 2.1.2017 byla mezi oběma stranami uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru ke dni 



2.1.2017. Dle uzavřené smlouvy o půjčce i zápůjčce je v případě skončení pracovního poměru celý 

nesplacený závazek splatný do 6 měsíců od skončení pracovního poměru. 

Ing. M*** H*** požádala dne 2.1.2017 o uzavření dohody o splátkách pohledávky, podle které by 

bylo možné půjčku i zápůjčku splácet nadále tak, jak tomu bylo doposud; tedy v měsíčních splátkách  

v souhrnné výši 1 500,- Kč – a to do 15.3.2019 a poté od 15.4.2019 do 15.12.2019 v měsíčních 

splátkách  

ve výši 1.000,- Kč. Celková výše nesplacených zůstatků půjčky a zápůjčky poskytnutých paní Ing. 

H***činí 48 000,- Kč (nesplacený zůstatek půjčky činí 13 000,- Kč a nesplacený zůstatek zápůjčky 

činí 35 000,- Kč). Kancelář tajemníka doporučila schválit uzavření dohody o splátkách. 

Dle § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je 

zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o dohodě o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 

měsíců.  

Z tohoto důvodu je uzavření dohody předkládáno Zastupitelstvu města Přerova k projednání. Rada 

města Přerova projednala tento návrh na své 61. schůzi dne 11.01.2017 a doporučuje Zastupitelstvu 

města Přerova schválit uzavření dohody o splátkách mezi statutárním městem Přerovem a Ing. M*** 

H*** 

  

  

Přílohy: 

  

Dohoda o splátkách pohledávky včetně uznání dluhu a souhlasu ručitele spolu s ručitelským 

prohlášením  

 

 


