
Pořadové číslo:  32/3.7.3 

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 12.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení již zaplacené 

částky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje prominutí nedoplacené pohledávky na poplatku z prodlení v částce 249.392,64 Kč 

za panem D*** Z***, nar. ***, bytem ***, ***, bývalým nájemcem bytu č. 9 v objektu k 

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

(***) 

 

2. neschvaluje vrácení zaplaceného poplatku z prodlení, který byl vyčíslem za neplacení 

nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytů, a to bytu č. 9 v objektu k bydlení č.p. 

***, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) v 

částce 335.476,00 Kč a za bytovou jednotku č. 2 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov (***) v částce 41.258,00 Kč, a 

to bývalému nájemci panu D*** Z***, nar. ***, bytem ***, ***, bývalým nájemcem těchto 

bytů. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 76. schůzi konané dne 07.09.2017 pod č. 

3138/76/7/2017 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 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit návrh na usnesení v předloženém znění.  

 

Finanční výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 17.10.2017. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Pan D*** Z***se stal ve smyslu § 706 odst. 1 o.z. po smrti M*** Z*** nájemcem bytu. Byt byl 

původně přidělen rozhodnutím Městského národního výboru v Přerově S*** Z*** dne 19.11.1974. 

S*** Z***zemřel dne 25.12.1985, M***Z*** pak v prosinci 1996. D***Z*** se do bytu k M*** 

Z*** přihlásil v lednu 1991. Vzhledem k tomu, že neplatil nájemné bylo rozsudkem Okresního soudu 

v Přerově č.j. 12C 48/99-9 ze dne 04.05.1999, který nabyl právní moci dne 15.06.1999 přivoleno k 

výpovědi z nájmu bytu. Protože pan Z*** byt nevyklidil a nepředal zpět pronajímateli, Domovní 

správě města Přerova – dále DSMP, byl podán návrh na výkon rozhodnutí vyklizením předmětného 

bytu do přístřeší v bytě č. 2 v domě č. 1831/32 v ulici *** Na základě usnesení Okresního soudu v 

Přerově č.j. 19E 1766/99 byl dne 02.03.2001 vyklizen do přístřeší. Také za tento byt neplatil 

předepsané částky a dne 17.09.2002 bylo na základě usnesení Okresního soudu v Přerově č.j. 21E 

1108/2001 provedeno vyklizení přístřeší. 

Bývalá Domovní správa města Přerova a dále Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení 

bytové správy evidovaly za panem D*** Z*** pohledávku na nájemném a zálohách na plnění spojená 

s užíváním bytu, poplatku z prodlení, nákladech právního zastoupení a přefakturacích v částce 

789.716,24 Kč s poplatkem z prodlení, a to v období 12/1997 - 9/2002 za byty č. 9 v domě č. *** v 

ulici *** a č. 2 v domě č. *** v ulici ***.  

Dlužné částky nájemného byly přiznány následujícími platebnímu rozkazy a rozsudky: 

  

• dluh za období 12/1997 – 12/1998 v celkové částce 28.294,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 

rozsudkem Okresního soudu v Přerově č.j.12C 223/2000, který nabyl právní moci dne 17.03.2001, 

  

• dluh za období 1/1999 – 10/1999 v celkové částce 23.571,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 

rozsudkem Okresního soudu v Přerově č.j.12C 224/2000, který nabyl právní moci dne 17.03.2001, 

  

• dluh za období 11/1999 - 12/2000 v celkové částce 54.152,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 

platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 123/2001, který nabyl právní moci dne 

02.10.2002,  

  

• dluh za období 1,2/2001 v celkové částce 8.782,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán rozsudkem 

Okresního soudu v Přerově č.j. 13C 212/2004, který nabyl právní moci dne 13.10.2004, 

  

• dluh za období 3/2001 - 9/2002 v celkové částce 11.197,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 

rozsudkem Okresního soudu v Přerově č.j. 13C 197/2005, který nabyl právní moci dne 10.02.2006, 

  

• náklady za vyklizení bytu č. 9 v domě č. *** v ulici *** v částce *** byly přiznány usnesením 

Okresního soudu v Přerově č.j. 19E 1766/99 ze dne 11.06.2001, které nabylo právní moci dne 

11.07.2001,  

• náklady za vyklizení bytu č. 2 v domě č. *** v ulici *** v částce 4.065,00 Kč byly přiznány 

usnesením Okresního soudu v Přerově č.j. 21E 1108/2001 ze dne 04.12.2002, které nabylo právní 

moci dne 28.12.2002. 

  

Ve dnech 01.04.1999, 30.04.2001 a 31.05.2008 došlo k započtení pohledávky oproti přeplatku 

vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, a to v částce 13.615,00 Kč. Písemností ze dne 



06.04.2005 byl učiněn dotaz na Okresní soud v Přerově ve smyslu § 260 odst. 2 o.s.ř. Bylo sděleno, že 

pan Z*** je zaměstnám u společnosti H*** – S*** spol. s.r.o. se sídlem v ***. Vzhledem k tomu, že 

oprávněnému byl znám zaměstnavatel žalovaného, byl podán k Okresnímu soud Brno - venkov návrh 

na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Dne 26.04.2006, bylo vydáno usnesení, č.j. 16E 1034/2005, 

které nabylo právní moci dne 25.05.2006. Tento výkon rozhodnutí byl bezvýsledný. Na rozhodnutí 

srážkami ze mzdy dne 13.11.2006 bylo vydáno usnesení č.j. 44E 764/2006, které nabylo právní moci 

dne 15.12.2006.  

Dne 18.05.2006 se pan Z*** dostavil na DSMP a uhradil pohledávky na nájemném z obou výše 

uvedených bytů v částce 112.381,00 Kč, náklady spojené s vyklizením bytů v částce 14.710,00 Kč a 

náklady právního zastoupení v částce 22.908,00 Kč. Na poplatek z prodlení nic neuhradil. Protože 

nebylo možné dosáhnout zaplacení, byly pohledávky předány k řešení exekutorské kanceláři. Na 

základě usnesení č.j. 203Ex 54232/11 byl zaplacen poplatek z prodlení, který se váže k pozdním 

platbám za byt v ulici *** v plné výši, tj. v částce 41.233,00 Kč a za byt v ulici ***v částce 

335.476,00 Kč.  
  

Pokud by pan Z*** svou žádost o prominutí poplatku z prodlení podal ihned po zaplacení dlužného 

nájemného a jeho žádosti by bylo vyhověno, zaplatil by poplatek z prodlení v částce 125.221,00 Kč.  

  

K úhradě zbývá za byt v ulici *** na poplatek z prodlení částka 249.392,64 Kč.   

Dne 24.07.2017 Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy obdrželo žádost 

pana Z*** o prominutí nedoplaceného poplatku z prodlení v částce 249.392,64 Kč a vrácení již 

zaplacené částky, tj. 335.476,00 Kč. Ve své žádosti uvádí, že: „ už jsem byl potrestán dost, veškeré 

dluhy byly uhrazeny a není tedy nutné, ba ani morální, aby se bytová správa obohacovala na úkor 

mladé rodiny a došlo k totálnímu zadlužení rodiny se dvěma dětmi. Prodejem bytu č. 9 v domě č *** v 

ulici *** v Přerově bývalá DSMP navíc získala 550.000,00 Kč v době, kdy se cena odkupu 

pohybovala kolem cca 90.000,00 Kč, tedy byt prodala za tržní cenu! K dnešnímu dni jsem již na 

poplatek z prodlení uhradil 335.476,00 Kč, žádám tedy o prominutí celkového poplatku z prodlení a 

tudíž i o vrácení již uhrazené částky 335.476,00 Kč.“ 

  

Odborem ekonomiky nejsou evidovány za panem Z*** žádné pohledávky.  

  

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

celkem 125.996,00 Kč 

uhrazeno započtením pohledávky - 13.615,00 Kč 

uhrazeno dne 18.05.2006 - 112.381,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč 
  

Rekapitulace pohledávky na soudních poplatcích a nákladech právního zastoupení 

zaplacené kolkovné 7.562,00 Kč 

za právní zastoupení JUDr. Dutko 15.346,00 Kč 

celkem 22.908,00 Kč 

uhrazeno dne 18.05.2006 - 22.908,,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč  
  

Rekapitulace vyčísleného poplatku z prodlení za byt v ulici *** 

celkem 584.868,64 Kč 

uhrazeno výkonem rozhodnutí - 335.476,00 Kč 

zůstatek 249.392,64 Kč 

   
Rekapitulace vyčísleného poplatku z prodlení za byt v ulici *** 

celkem 41.233,00 Kč 

uhrazeno výkonem rozhodnutí - 41.233,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč  
  

Rekapitulace nákladů spojených s vyklizením bytů 



celkem 14.710,60 Kč 

uhrazeno 18.05.2006 - 14.710,60 Kč 

zůstatek 0,00 Kč  
  

  

  

  

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení a vrácení již zaplacené částky  
Přílohy: 

rozhodnutí o přidělení bytu ze dne 19.11.1974 

fotokopie nájemní smlouvy ze dne 10.01.2000  

fotokopie žádosti o prominutí poplatku z prodlení  

 

 


