
Pořadové číslo:  34/3.7.3 

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 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

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 J***K***, nájemcem 

bytové jednotky  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 na poplatku a 

úroku z prodlení k datu 15.12.2017 v celkové částce 46.623,00 Kč. Dluh na nájemném činí 

42.231,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 15.12.2017 činí 4.392,00 Kč, a to v 

měsíčních splátkách 1.000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 46 měsíců/1.000,00 Kč a 1 

měsíc/623,00 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 81. schůzi konané dne 23.11.2017 pod č. 

3403/81/8/2017 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 

Vzhledem k níže uvedeným skutečnostem, kdy manželům K.  bylo během 16 měsíců již 2 x umožněno 

splácet dluh ve splátkách, přičemž v obou případech byl splátkový kalendář zrušen z důvodu jeho 

nedodržení, odbor ekonomiky doporučuje návrh na usnesení neschválit a dluh vymáhat soudní cestou.  

 

Finanční výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 05.12.2017. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit navržené znění usnesení.  

Žadatel s ohledem na velikost bytu hradí poměrně vysoké nájemné, na které jim není aktuálně 

vyplácen příspěvek ani doplatek na bydlení, protože nemají platnou nájemní smlouvu. Problémy s 

včasnou úhradou má rodina dlouhodobě, řeší ji dle svých možností. 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za panem J*** 

K***dluh na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a poplatku a úroku z prodlení v 

celkové částce 46.623,00 Kč. Z toho dlužná částka na nájemném činí 42. 231,00 Kč a na poplatku a 

úroku z prodlení k datu 15.12.2017 v částce 4.392,00 Kč. 

  

Manželé K*** mají pořád problémy s úhradou stanoveného nájemného. Dne 31.08.2016 byla s paní 

D*** K*** uzavřena dohod o uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách, a to 

částkou 1.500,00 Kč/měs. Dne 01.01.2017 byl z důvodu nedodržení splátek zrušen. Dne 05.01.2017 

oddělení bytové správy obdrželo žádost pana J*** K*** o sepsání splátkového kalendáře, který měl 

být hrazen částkou 2.500,00 Kč/měs. Také tento splátkový kalendář byl z důvodu nedodržení 

pravidelných splátek k datu 29.08.2017 zrušen.  

  

Na základě zaslané předžalobní výzvy před podání návrhu na vydání platebního rozkazu, si pan J*** 

K*** podal další žádost o sepsání splátkového kalendáře. Výše měsíční splátky bude činit 1.000,00 

Kč/měs. Pan K*** ve své žádosti neuvádí z jakého důvodu má problémy s úhradou předepsaného 

nájemného. 

  

Odbor ekonomiky eviduje k datu 13.11.2017 za 1 členem domácnosti nedoplatek za svoz a 

shromažďování odpadů v částce 975,00 Kč 

  

  

  

  

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  

 

 


