
Pořadové číslo:  37/3.13.1 

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 9.3.2018 

Návrh pro 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 3. 2018 

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 168.800,00 Kč, tj. 4/5 z částky 

211.000,00 Kč, a to za podmínky uhrazení neprominuté částky 42.200,00 Kč, za panem F*** Š*** 

nar. ***, bývalým nájemcem nebytové prostory v objektu č.p. *** příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. *** v k-ú- Přerov (***), bytem B***, B*** H***. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 85. schůzi konané dne 08.02.2018 pod č. 

3600/85/7/2018 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.  

 

Finanční výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 13.03.2018. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Na základě nájemní smlouvy k nebytové prostoře ze dne 25.11.1996 se stal pan F*** Š*** nájemcem 

nebytových prostor v domě č.p. *** v ulici***, č.or. 48 v Přerově. Bývalá Domovní správa města 

Přerova (dále DSMP) a dále Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy 

evidovaly za panem F*** Š***u pohledávku na nájemném, zálohách na plnění spojená  

s užíváním nebytových prostor a nákladech právního zastoupení v částce 98.516,00 Kč s úrokem z 

prodlení v částce ***k datu 16.01.2018. Dlužné částky se týkaly období 6/1998-11/1998. 

Dlužné částky nájemného byly přiznány rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži č.j. *** ze dne 

10.03.2000, který nabyl právní moci dne 26.04.2000  

  

Protože nebylo možné dosáhnout zaplacení dlužných částek a bylo známo, že pan Š*** pobírá 

částečný invalidní důchod, byl dne 01.08.2006 podán k Okresnímu soud v Kroměříži návrh na výkon 

rozhodnutí srážkami ostatních dávek. 

Dne 05.09.2006 bylo Okresním soudem v Kroměříži vydáno usnesení č.j.***, které nabylo právní 

moci dne 04.10.2006. Na základě tohoto usnesení bylo uhrazeno 4.500,00 Kč. Dne 13.02.2012 DSMP 

obdržela od ČSSZ sdělení, že výkon rozhodnutí je neproveditelný. Na návrh plátce mzdy, byl tento 

výkon rozhodnutí usnesením ze dne 05.04.2013, které nabylo právní moci dne 26.04.2013, zastaven. 

  

Dne 20. 12. 2017, byly pohledávky předány k vymáhání exekutorské kanceláři. Na základě usnesení 

č.j. 203Ex *** se dne 12.01.2018 dostavil pan Š***, který si zjistil výši pohledávky a dluh na 

nájemném v částce 90.533,00 Kč, zaplaceném kolkovném v částce 6.652,00 Kč a částku 1.331,00 Kč 

za podání žaloby, zaplatil. 

Dne 22.01.2018 oddělení bytové správy obdrželo žádost pana Š*** o prominutí úroku z prodlení. 

Pan Š*** ve své žádosti uvádí:“ vyčíslená částka dlužného úroku z prodlení 211.000,00 Kč je pro mne 

astronomickou částkou, kterou nejsem schopen zaplatit. Jsem invalidní důchodce s vážně poškozenými 

chodidly a páteří. Měsíčně pobírám 6.133,00 Kč. Bylo pro mě těžké najít zaměstnání, ale přesto se mi 

to podařilo. Pracuji za 68,00 Kč na hodinu. Bydlím v bytě, za který platím 7.000,00 Kč/měs. Do této 

tíživé situace jsem se dostal díky své bývalé ženě a pobytu v zahraničí. Posílal jsem peníze na úhradu 

dluhů. Nic jsem nekontroloval. Dluhy manželka nesplácela, prodala dům a rozvedla se se mnou. O 

této skutečnosti jsem se dozvěděl až za pět let. Byl jsem v USA a propásl všechny termíny na odvolání. 

Po návratu jsem zjistil, že jsem vlastně bezdomovec a snažím se vyrovnávat veškeré pohledávky.“ 

  

Odborem ekonomiky není za panem Š*** evidována žádná pohledávka. 

  

Rekapitulace pohledávky na nájemném a zálohách na služby  

celkem 90.533,00 Kč 

uhrazeno dne 16.01.2018 -90.533,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč 
  

Rekapitulace pohledávky na soudních poplatcích  

zaplacené kolkovné 6.652,00 Kč 

za právní zastoupení JUDr. Dutko 1.331,00 Kč 

celkem 7.983,00 Kč 

uhrazeno dne 16.01.2018 - 7.983,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč  
  

Rekapitulace vyčísleného úroku z prodlení 

celkem 211.000,00 Kč 

uhrazeno výkonem rozhodnutí - 0,00 Kč 

zůstatek 211.000,00 Kč 

Předkládaný materiál se týká prominutí úroku z prodlení 
  

Přílohy: 

fotokopie nájemní smlouvy ze dne 05.03.2012 



fotokopie žádosti o prominutí poplatku z prodlení  

 

 


