
Pořadové číslo:  33/3.7.1 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Odpis pohledávky  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na nájemném, poplatku z prodlení a 

zaplaceném kolkovném v celkové částce 951.360,00 Kč za paní L*** Š***, nar. ***, posledně nám 

známým bytem ***, *** a panem L*** Š***, nar. ***, posledně nám známým bytem ***, ***, a to 

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

*** v k.ú. Přerov (***) a za přístřeší v bytě č.*** v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k části obce 

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

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 79. schůzi konané dne 12.10.2017 pod č. 

3243/79/7/2017 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 odpis pohledávek.   

Dle části třetí čl. XII odst. 1 Vnitřního předpisu č. 27/2014  O postupu jednotlivých odporů Magistrátu 

města Přerova a příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Vnitřní předpis č. 27/2014“), se za nedobytnou pohledávku považuje 



zejména taková pohledávka, u které je ze všech okolností případu zřejmé, že další vymáhání 

pohledávky by bylo neúspěšné a že byly vyčerpány všechny možnosti řešení uspokojení pohledávky 

(dlužník, popř. další fyzické nebo právnické osoby, na nichž mohla být pohledávka vymáhána, odmítli 

dobrovolně pohledávku uspokojit, realizací zajišťovacích institutů nebylo dosaženo uspokojení 

pohledávky, soudní či exekuční vymáhání pohledávky nebylo úspěšné).  

 

V případě upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti se jedná o jednostranný projev 

vůle nepokračovat v uplatňování, popř. vymáhání pohledávky vůči dlužníkovi do zjištění nových 

skutečností. Pohledávka tímto úkonem nezaniká. Převede se z příslušného syntetického účtu na 

podrozvahový účet a dále se na tomto účtu sleduje až do doby jejího promlčení (část třetí čl. XII             

odst. 4 Vnitřního předpisu č. 27/2014).  

 

I v případě, že dojde k promlčení pohledávky a nelze již pohledávku po dlužníkovi vymáhat, je 

pohledávka stále právně existující a může být dlužníkem dobrovolně uhrazena. Provede se proto její 

vyřazení (odpis) do mimoúčetní evidence a zde se ještě sleduje 5 let do data jejího promlčení (část třetí 

čl. XV odst. 4 Vnitřního předpisu č. 27/2014). 

 

Finanční výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 14.11.2017. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

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

správy, eviduje za manžely Š***, kteří užívali bytovou jednotku  a domě č. *** v ulici *** a bytovou 

jednotku  v domě č. *** v ulici ***v Přerově. 

  

Za období od ledna 1999 do ledna 2003 neplatili stanovené částky nájemného a záloh na plnění 

spojená s užíváním bytu. Dluhy na nájemném jsou evidovány v částce 55.758,00 Kč, na poplatku z 

prodlení k datu 20.11.2017 v částce 892.718,00 Kč a na zaplaceném kolkovném v částce 2.884,00 Kč. 

  

Dlužné částky nájemného byly přiznány následujícími platebnímu rozkazy a rozsudky: 

  

• dluh za období 8/1998 – 6/1999 v celkové částce 16.451,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 

rozsudkem Okresního soudu v Přerově č.j. 8C 96/2000, který nabyl právní moci dne 23.09.2003. 

Vykonatelnost končí dne 22.01.2020, 

  

• dluh za období 7/1999 – 2/2000 v celkové částce 21.994,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 

rozsudkem Okresního soudu v Přerově č.j. 8C 277/2000, který nabyl právní moci dne 16.03.2001. 

Vykonatelnost končí dne 29.06.2017, 

  

• dluh za období 3/2000 – 12/2000 v celkové částce 21.012,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 

platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 777/2001, který nabyl právní moci dne 

18.08.2001. Vykonatelnost končí dne 04.12.2017, 

  

• dluh za období 7/2001 – 1/2003 v celkové částce 13.582,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 

platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 1604/2003, který nabyl právní moci dne 

31.12.2003. Vykonatelnost končí dne 17.04.2020. 

  



Na nájemném bylo zaplaceno a uhrazeno započtením oproti přeplatku vyúčtování.17.281,00 Kč. 

  

Protože nebylo možné dosáhnout zaplacení, byly pohledávky dne 25.05.2010 předány k vymáhání 

soudnímu exekutorovi. Usnesením č.j. 203Ex 23460/10-32 ze dne 14.03.2017, které nabylo právní 

moci dne 01.04.2017 byl výkon rozhodnutí soudním exekutorem pro nemajetnost zastaven. 

  

Pohledávky přiznané dle rozsudku č.j. 8C 277/2000 jehož vykonatelnost skončila 29.06.2017 a dle 

platebního rozkazu č.j. Ro 777/2001, kterému vykonatelnost skončí dne 04.12.2017 budou převedeny 

na mimoúčetní evidenci souladu s vnitřním předpisem. 

Jedná se o následující částky:  
• za nájemné 38.893,00 Kč 

• za poplatek z prodlení 637.905,00 Kč 

• za zaplacené kolkovné 1.624,00 Kč 

  

Ostatní částky budou převedeny na podrozvahový účet. Jedná se o následují částky: 

  

• za nájemné 16.865,00 Kč 

• za poplatek z prodlení 254.813,00 Kč 

• za zaplacené kolkovné 1.260,00 Kč 

  

Předkládaný materiál se týká odpisu a převedení nedobytné a promlčené pohledávky na 

nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a zaplaceném 

kolkovném na mimoúčetní evidenci a podrozvahový účet.  
  

  

  

Přílohy: nájemní smlouva 

rozsudek č.j. 8C 96/2000 

rozsudek č.j. 8C 277/2000 

platební rozkaz č.j. Ro 777/2001 

platební rozkaz č.j. Ro 1604/2003 

platební rozkaz č.j. 23Ro 1182/2005 

usnesení č.j. 203Ex 23460/10-32  

 

 


