
Pořadové číslo:  32/3.7.4 

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: 

Žádost o  sepsání splátkového kalendáře  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a El*** O***, 

nájemkyní bytové jednotky č. 5 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 nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a 

vyúčtování těchto záloh, na přefakturaci a na poplatku a úroku z prodlení k datu 24.10.2017 v 

celkové částce 20.657,00 Kč. Dluh na nájemném činí 8.795,00 Kč, na vyúčtování záloh na 

plnění spojená s užíváním bytu činí 9.584,00 Kč, dluh na přefakturacích činí 1.488,00 Kč a 

na poplatku a úroku z prodlení k datu 24.10.2017 činí 790,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 

540,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 38 měsíců/540,00 Kč a 1 měsíc/137,00 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 své 77. schůzi konané dne 21.09.2017 pod č. 

3182/77/7/2017 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. 



 

Žadatelka sice v současné době dluží na nájemném částku 5.510,00 Kč, nákladech právního 

zastoupení 2.331,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení ještě částku 33.716,00 Kč. Tato pohledávka 

je předána k vymáhání Exekutorské kanceláři v Přerově. Přesto navrhujeme, aby žádosti bylo 

vyhověno, žadatelce tak nevzniknou nové náklady spojené s podání návrhu na vydání platebního 

rozkazu soudem. Podpisem dohody o uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách 

celý dluh uzná a k jeho promlčení v případě porušení dohody, tak dojde až za deset let. Ne za tři roky, 

jak je zákonná promlčecí lhůta. 

Vzhledem k výše uvedeným pohledávkám byla žadatelce dána k 31.08.2017 výpověď z nájmu bytu. 

 

Odbor ekonomiky 

Vzhledem k tomu, že součástí písemné dohody o splátkách pohledávky mezi dlužníkem                  a 

věřitelem je uznání dluhu co do důvodu i výše dlužníkem, čímž dojde ke zvýhodnění postavení 

věřitele a od okamžiku uznání dluhu začíná běžet nová promlčecí lhůta, doporučuje odbor ekonomiky 

schválit návrh na usnesení v předloženém znění.  

 

Odbor sociálních věcí a školství 

S ohledem na sociální anamnézu jmenované a na informace uvedené v důvodové zprávě 

doporučujeme schválit dle návrhu na usnesení. 

 

Finanční výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 17.10.2017. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za paní E*** O*** dluh 

na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh, na 

přefakturacích, na poplatku a úroku z prodlení a zaplaceném kolkovném v částce 62.214 Kč. Z toho 

dlužná částka na nájemném činí 14.305,00 Kč, na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu 

činí 9.584,00 Kč, na přefakturacích 1.488,00 Kč, zaplaceném soudním poplatku 2.331,00 Kč a na 

poplatku a úroku z prodlení k datu 24.10.2017 v částce 34.506,00 Kč. 

  

Písemností ze dne 25.07.2017, si jmenovaná zažádala o sepsání dohody o uznání dluhu a jeho plnění v 

pravidelných měsíčních splátkách. Tato dohoda se týkala dluhu na nedoplatcích nájemného za období 

2,3,4,5,6,7,8/2017 a nedoplatku vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu za období roku 

2016, dlužné přefakturace s úrokem z prodlení a dlužného úroku z prodlení, který se váže k 

nájemnému, vyúčtování a přefakturaci. Jedná se o celkovou částku 20.567,00 Kč. Měsíční splátky si 

jmenovaná stanovila v částce 540,00 Kč/měs.  

  

Vzhledem k tomu, že nebylo možné dosáhnout zaplacení, jmenovaná nikde nepracuje ani nepobírá 

starobní či invalidní důchod, byly zbývající dluhy na nájemném a zálohách na služby spojené s 

užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném předány k vymáhání Exekutorské 

kanceláři v Přerově. 

  

Vzhledem k výše uvedeným pohledávkám byla paní O*** dána k 31.08.2017 výpověď z nájmu bytu. 

Nájemní smlouvu má uzavřenou na dobu neurčitou. 

  

Paní O*** má s hrazením nájemného neustále problémy. Platí pozdě a v nepřesných částkách. Přesto 

všechno Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje jmenované vyhovět její žádosti a 

dohodu o uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách s ní uzavřít. O prominutí 



poplatku z prodlení si nemohla požádat, protože vždy dlužila nedoplatky na nájemném. 

  

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  

 

 


