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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 14.8.2017 

Návrh pro 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 8. 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 
 

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v celkové výši 519.500,00 Kč za paní L*** 

S***, trvale bytem , Přerov, fakticky bytem V***, ***, bývalou nájemkyní bytové jednotky č. *** v 

objektu k bydlení č. p. ***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. 4394/46 v k.ú. 

Přerov (K***) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním 

bytu a vyúčtování těchto záloh za byt č. 15, v domě č. p. ***, na ulici K*** 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 73. schůzi konané dne 13. července 2017 pod č. 

2983/73/7/2017 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 

Je na zvážení orgánu města, zda návrh na usnesení schválí. Jako doplňující informaci uvádíme 

skutečnost, že v minulosti u výše jmenované odbor ekonomiky evidoval nezaplacené pohledávky u 

pokut, které byly z důvodu prekluze odepsány 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství navrhuje schválit materiál dle návrhu na usnesení. Z důvodové zprávy 

vyplývá, že nájemkyně je samoživitelka, má dvě nezletilé děti. Aktuálními informacemi o paní S. 

odbor nedisponuje, paní se na odbor SVŠ neobrátila 



Důvodová zpráva: 

Dne 05.06.2000 byla uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov, zastoupeným 

Domovní správou města Přerova, Blahoslavova 3, Přerov, zastoupenou ředitelkou Ing. Hanou 

Štěpanovskou a L***S*** a J*** S*** s účinností od 12.06.2000 na dobu určitou do 11.06.2003. Dne 

24.7.2000 uzavřel J*** S*** dohodu o zániku nájmu a výlučnou uživatelkou předmětného bytu se 

stala nájemkyně L*** S***. Bývalá Domovní správa města Přerova a dále Odbor správy majetku a 

komunálních služeb, oddělení bytové správy evidovaly za paní L*** S*** pohledávku na nájemném a 

zálohách na plnění spojená s užíváním bytu v částce 84.973,00 Kč, a to v období 7/2000 - 5/2002 z 

bytu č. *** v domě č. p. *** na parcele č. *** v ulici *** Po úhradách, provedeném započtení 

přeplatků z vyúčtování a použití zaplacené kauce, byl dluh snížen na částku 64.840,00 bez 

příslušenství. Z důvodu neplacení nájemného byl podán k Okresnímu soud v Přerově návrh na 

vyklizení bytu. Rozsudkem č.j. 6C 53/2001, který nabyl právní moci dne 16.6.2001, bylo žalované 

nařízeno vyklidit byt, a to do 15-ti dnů od zajištění náhradního bytu. Výše jmenovaná L***, byt 

dobrovolně pronajímateli vrátila dne 9.5.2002  

  

Dlužné částky nájemného byly přiznány následujícími platebními rozkazy a rozsudky: 

  

• dluh za období 7/2000-2/2001 v celkové částce 23.010,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán platebním 

rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 596/2001, který nabyl právní moci dne 4.7.2001, 

• dluh za období 3-9/2001 v celkové částce 27.483,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán platebním 

rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 2111/2001, který nabyl právní moci dne 26.01.2002,  

• dluh za období 10-12/2001 v celkové částce 13.902,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán platebním 

rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 105/2002, který nabyl právní moci dne 03.04.2002, 

• dluh za období 1-5/2002 v celkové částce 20.578,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán platebním 

rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 2705/2002, který nabyl právní moci dne 17.04.2003. 

  

Vzhledem k tomu, že oprávněnému byl znám zaměstnavatel žalované, byl dne 07.08.2008 podán k 

Okresnímu soud v Přerově návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Dne 12.08.2008, bylo 

vydáno usnesení, č.j. 33E 867/2008, které nabylo právní moci dne 9.10.2008  

Na základě tohoto usnesení byly srážkami ze mzdy zaplaceny dluhy na nájemném  

a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu částkou 64.840,00 Kč, soudní poplatky v částce 4.860,00 

Kč, náklady právního zastoupení (zaplacené k rukám právního zástupce) v částce 46.533,00 Kč a k 

datu zpracování tohoto materiálu uhradila na poplatku z prodlení částku 29.483,00 Kč. 

Dne 22.5.2017 byla na oddělení bytové správy doručena žádost paní L*** o prominutí poplatku z 

prodlení. V žádosti uvádí, že veškeré pohledávky na dlužném nájemném a zálohách na plnění spojená 

s užíváním bytu uhradila. Je samoživitelka a má dvě děti, z nichž jedno má bezlepkovou dietu, která je 

finančně náročná. Bývalý manžel jí neplatí výživné a tento dluh je pro ni velkou zátěží. Odbor 

ekonomiky eviduje dluh na odpadech za nezletilého syna Jana ve výši 1.605,00 Kč a dále za syna 

Pavla ve výši 1.605,00 Kč, oba dluhy žadatelka pravidelně splácí. Tato skutečnost byla potvrzena ke 

dni zpracování této předlohy. 

  

  

Rekapitulace pohledávky na nájemném, zálohách na služby a vyúčtování těchto služeb 

celkem 84 973,00 Kč 

uhrazeno započtením pohledávky - 20 133,00 Kč 

uhrazeno srážkami ze mzdy - 64 840,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč 

  

Rekapitulace pohledávky na soudních poplatcích 

celkem 4 860,00 Kč 

uhrazeno srážkami ze mzdy - 4 860,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč 

  

  



Rekapitulace vyčísleného poplatku z prodlení 

celkem 548 983,00 Kč 

uhrazeno - 29 483,00 Kč 

zůstatek 519 500,00 Kč 

  

  

Rekapitulace nákladů právního zastoupení 

celkem 46 533,00 Kč 

uhrazeno - 46 533,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč 

  

  

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení. 

  

Přílohy: 

fotokopie nájemní smlouvy ze dne 05.06.2000  

fotokopie žádosti o prominutí poplatku z prodlení  

 

 


