
Pořadové číslo:  33/3.7.2 

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 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: 

Žádost o  prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení v částce 53.632,00 Kč za panem 

L***V***, nar.***, zastoupeným Mgr. Janem Horáčkem, advokátem, se sídlem Přerov, Žerotínovo 

nám. 13, 750 02 Přerov, bývalým nájemcem bytu 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. 

3244/79/7/2017 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 navržené znění usnesení, neboť dlužník již uhradil na poplatku 

z prodlení částku 17.457,00 Kč, což je více než je 1/5 z jeho původní výše. 

 

 

 



Odbor sociálních věcí a školství 

Žadatel se na odbor sociálních věcí a školství v minulosti ani nyní neobrátil s žádostí o pomoc při 

řešení své situace. Vzhledem k tomu, že neznáme jeho sociální a rodinnou anamnézu, není proto 

možné vyhodnotit jeho situaci. 

 

 

Finanční výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 14.11.2017. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě nájemní smlouvy na byt ze dne 05.03.2012 se stal pan L*** V***nájemcem bytu o dvou 

pokojích a kuchyni s příslušenstvím v 1. patře domu č.p. *** v ulici *** , č.or. ***v Přerově. Bývalá 

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

správy evidovaly za panem L*** V*** pohledávku na nájemném, zálohách na plnění spojená s 

užíváním bytu, poplatku z prodlení a nákladech právního zastoupení v částce 51.921,00 Kč s 

poplatkem z prodlení, a to v období 4/2012 – 1/2014.  

Dlužné částky nájemného byly přiznány následujícími platebnímu rozkazy a rozsudky: 

  

• dluh za období 4/2012 – 12/2013 v celkové částce 46.262,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 

rozsudkem Okresního soudu v Přerově č.j.11C 34/2014, který nabyl právní moci dne 10.09.2014, 

  

• dluh za období 1/2014 v celkové částce 5.659,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán platebním 

Okresního soudu v Přerově č.j.11C 121/2016, který nabyl právní moci dne 22.06.2016. 

  

  

Dne 28.05.2014 došlo k započtení pohledávky oproti přeplatku vyúčtování záloh na plnění spojená s 

užíváním bytu, a to v částce 8.040,00 Kč. Ve dnech 28.05.2014, 07.07.2016 a 21.06.2016 bylo 

zaplaceno 30.260,00 Kč a na základě nařízeného výkonu rozhodnutí bylo dne 21.07.2017 uhrazeno na 

jistinu zbývajících 13.621,00 Kč. 

Protože nebylo možné dosáhnout zaplacení zbývajících dlužných částek, byly pohledávky předány k 

řešení exekutorské kanceláři. Na základě usnesení č.j. 203Ex 06196/17 bylo zaplaceno zbývající 

dlužné nájemné, kolkovné a na poplatku z prodlení, který byl vyčíslen na 71.089,00 Kč bylo uhrazeno 

17.457,00 Kč což je více než 1/5, kterou by musel uhradit, kdyby si o prominutí poplatku požádal 

ihned po uhrazení dlužného nájemného. 

Pokud by pan V*** 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 14.218,00 Kč.  

K úhradě tedy zbývá na poplatek z prodlení částka 53.632 Kč.  

  

Dne 12.09.2017 Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy obdrželo žádost 

pana V***, zastoupeného Mgr. Janem Horáčkem, o prominutí nedoplaceného poplatku z prodlení v 

částce 53.632,00 Kč. Ve své žádosti uvádí, že: „ do situace, kdy jsem přestal hradit nájemné, jsem se 

dostal v důsledku své podnikatelské činnosti, kdy mi nebyly hrazeny platby za faktury. Uhradil jsem 

veškeré dluhy na nájemném, zaplaceném kolkovném a částečně i poplatek z prodlení. Zaplacení celé 

dlužné částky je pro mě velkou zátěží, protože vyrovnávám ještě další pohledávky.“ 

  

Odborem ekonomiky nejsou evidovány za panem Váňou žádné pohledávky.  

  



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

celkem 51.921,00 Kč 

uhrazeno započtením pohledávky - 8.040,00 Kč 

uhrazeno dne 28.05.2014 - 11.192,00 Kč 

uhrazeno dne 07.07.2016 - 7.583,00 Kč 

uhrazeno dne 21.06.2016 - 11.485,00 Kč 

uhrazeno dne 21.07.2017 - 13.621,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč  
Rekapitulace pohledávky na soudních poplatcích a nákladech právního zastoupení 

zaplacené kolkovné 3.310,00 Kč 

za právní zastoupení JUDr. Dutko 1.331,00 Kč 

celkem 4.641,00 Kč 
uhrazeno dne 07.07.2016 - 3.310,00 Kč 

uhrazeno dne 21.07.2017 - 1.331,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč  
  

Rekapitulace vyčísleného poplatku z prodlení 

celkem 71.089,00 Kč 

uhrazeno výkonem rozhodnutí - 17.457,00 Kč 

zůstatek 53.632,00 Kč  
  

  

  

  

  

  

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení 
  

Přílohy: 

fotokopie nájemní smlouvy ze dne 05.03.2012 

fotokopie žádosti o prominutí poplatku z prodlení 

plná moc  

 

 


