
Pořadové číslo:  24/4.7.2 

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:  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 Z*** Z***, 

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, a to na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, 

přefakturacích a na poplatku a úroku z prodlení k datu 12.12.2016 v celkové částce 4.975,00 

Kč. Dluh na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 2.986,00 Kč, dluh na 

přefakturacích činí 1.455,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 12.12.2016 činí 

534,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 24 měsíců/200,00 

Kč a 1 měsíc/175,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání 

pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a 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 

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své57. schůzi konané dne 24.11.2016 pod č. 

2183/57/8/2016 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  s ohledem na svůj věk a nepodnětnou psychosociální anamnézu dlouhodobě neúspěšně řeší 

svoji bytovou situaci. Odbor sociálních věcí a školství s ní již několik let pracuje v oblasti stabilizace 

její životní situace, ale paní většinu návrhů odboru odmítá. Její celkový neutěšený životní a psychický 

stav indikoval podání návrhu odboru k Okresnímu soudu Přerov na omezení svéprávnosti. Dá se 

předpokládat, že svéprávnost žadatelky bude omezena a město Přerov bude ustanoveno opatrovníkem 

jmenované. Tímto institutem by mělo dojít ke stabilizaci její finanční situace a zajištění pravidelné 

úhrady částek stanovených splátkovým kalendářem. S ohledem na výše uvedené Odbor sociálních 

věcí a školství doporučuje schválit dle návrhu na usnesení 

 

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 Z*** Z*** dluh 

na nedoplatku vyúčtování záloh v částce 2.986,00 Kč, na přefakturacích v částce 1.455,00 Kč a na 

poplatku a úroku z prodlení k datu 12.12.2016 v částce 534,00 Kč. 

  

Písemností ze dne 13.07.2015, kterou oddělení BS obdrželo dne 13.07.2015, si jmenovaná zažádala o 

sepsání dohody o uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách. Tato dohoda se 

týkala dluhu na nájemném a nedoplatku vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu za období 

roku 2014. Měsíční splátky si jmenovaná sama stanovila v částce 650,00 Kč/měs. První splátku 

uhradila až dne 21.10.2015, další uhradila dne 23.11.2015, opět se zpožděním, zaplatila místo 650,00 

Kč částku 400,00 Kč. Splátkový kalendář jí byl zrušen, ale dlužná částka stále nebyla uhrazena. V roce 

2016 bylo provedeno další vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu. Paní Z***měla opět 

vyčíslený nedoplatek, a to v částce 3.154,00 Kč. Písemností ze dne 15.06.2016, kterou oddělení BS 

obdrželo dne 20.06.2016, si opět požádala o sepsání dohody o uznání dluhu a jeho plnění v 

pravidelných měsíčních splátkách. Výši měsíční splátky si sama stanovila na 200,00 Kč. První splátku 

měla uhradit dne 28.07.2016, a pak každý následující měsíc další. První a poslední splátku na tuto 

pohledávku v částce 200,00 Kč uhradila dne 20.07.2016. Splátkové kalendáře byly jmenované zrušeny 

a dne 24.10.2016 jí byla zaslána předžalobní výzva k úhradě pohledávek evidovaných BS a odborem 

ekonomiky, a to jak na nedoplatku vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, tak i na dlužné 

přefakturace s příslušným poplatkem a úrokem z prodlení. Návrh na vydání platebního rozkazu mohl 

být k soudu podán až dne 11.11.2016, podle data převzetí výzvy a termínu k úhradě. 

Dne 07.11.2016 BS obdržela další žádost o sepsání dohody o uznání dluhu a jeho plnění v 

pravidelných měsíčních splátkách. Žádost se opět vztahuje na nedoplacené vyúčtování záloh a dále 

pak na dlužné přefakturace. Výzvu k úhradě dluhů za přefakturace v celkové částce 1.455,00 Kč 

obdržela dne 19.09.2016. Na tuto výzvu vůbec nereagovala. Vzhledem k výše uvedenému BS 

nesouhlasí s umožněním dalšího splátkového kalendáře.  

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  

 


