
Pořadové číslo:  33/3.7.3 

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 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: 

Prominutí úroku z prodlení  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje prominutí 4/5 pohledávky na úroku z prodlení v částce 28.333,00 Kč, tj. 4/5 z částky 

35.416,00 Kč, a to za podmínky uhrazení zbývající částky 7.083,00 Kč, za panem K*** M***, 

bývalým podnikatelem, obch. jm. K*** M*** – ***, místem podnikání*** Přerov, ***, IČ *** nar.: 

***, bývalým nájemcem nebytového prostoru č. *** v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k části 

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

3245/79/7/2017 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.  

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství na základě současné sociální, rodinné a bytové situace žadatele a jeho 

rodiny navrhuje schválit materiál dle návrhu na usnesení. 

 



 

Finanční výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 14.11.2017. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě nájemní smlouvy na nebytový prostor ze dne 27.01.1997 se stal pan K*** M*** 

nájemcem nebytového prostoru č. *** o dvou místnostech v domě 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 K*** M*** pohledávku na nájemném, zálohách na plnění 

spojená s užíváním nebytového prostoru, úroku z prodlení a nákladech právního zastoupení v částce 

17.868,00 Kč s úrokem z prodlení, a to v období 4/2012 – 1/2014.  

Dlužné částky nájemného byly přiznány následujícím platebním rozkazem: 

  

• dluh za období 4/1997 – 9/1997 v celkové částce 17.868,00 Kč s příslušenstvím byl přiznán 

platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. Ro 49/98, který nabyl právní moci dne 

08.10.1998. 

  

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

exekutorské kanceláři.  

Bylo provedeno započtení na pohledávku v celkové částce 15.426,00 Kč oproti přeplatku vyúčtování 

záloh na plnění spojená s užíváním bytu na Jižní čtvrť II 2491/5, č. 34, Přerov. Zbývající částka 

2.442,00 Kč spolu se zaplaceným kolkovným v částce 916,00 Kč byla uhrazena dne 21.09.2017. 

  

K úhradě tedy zbývá úrok z prodlení v částce 35.416,00 Kč. Pan M*** nebytový prostor na základě 

vypovězení nájemní smlouvy ze dne 25.06.1997 užíval do 08.12.1997. 

  

Dne 21.09.2017 Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy obdrželo žádost 

pana M*** o prominutí úroku z prodlení v částce 35.416,00 Kč. Ve své žádosti uvádí, že: „ neměl 

jsem dostatečné finanční prostředky na úhradu dluhu a úhrada úroku z prodlení ve stanovené výši je 

pro mě velkou finanční zátěží.“ 

  

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

  

Rekapitulace pohledávky na nájemném 

celkem .17.868,00 Kč 

uhrazeno započtením pohledávky - 15.426,00 Kč 

uhrazeno dne 21.09.2017 - 2.442,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč  
Rekapitulace pohledávky na soudních poplatcích  

zaplacené kolkovné 916,00 Kč 

uhrazeno dne 21.09.2017 - 916,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč  
Rekapitulace vyčísleného úroku z prodlení 

celkem 35.416,00 Kč 

uhrazeno výkonem rozhodnutí - 0,00 Kč 

zůstatek 35.416,00 Kč  
  

  

  



 Předkládaný materiál se týká prominutí úroku z prodlení 

  

  

  

  

Přílohy: 

fotokopie nájemní smlouvy ze dne 27.01.1997 

fotokopie žádosti o prominutí poplatku z prodlení  

 

 


