
Příloha č. 1 

 

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova 

 

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení 83. RM č. 3518/83/7/2018 Nájem nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - prostor sloužící podnikání v budově k bydlení č.p. 150, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 

8) – uzavření dohody o skončení nájmu a uzavření dohody o splácení pohledávky.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1.  schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 

18.7.2017 na prostor sloužící podnikání  v budově k bydlení č.p. 150, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. Přerov (nám. TGM 8) o výměře 

238,2 m2 mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a S. H., trvale bytem …., 

jako nájemcem, ke dni 16.1.2018, ve znění dle přílohy. 

 

2. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a S. H., nájemcem 

nebytového prostoru sloužící k podnikání o celkové výměře 238,2 m2 situovaný v přízemí 

budovy č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 

o výměře 760 m2 v katastrálním území Přerov (TGM 8) jako dlužníkem. Dohodou se 

dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města Přerova za S. H. na nájemném, 

zálohách na plnění spojená s užíváním nebytového prostoru, vyúčtování záloh na plnění 

spojená s užíváním nebyt. prostoru a úroku z prodlení k datu 16.01.2018 v celkové částce 

110.013,30 Kč - dluh na nájemném činí 105.615,20 Kč, dluh na neuhrazených zálohách 

na energie činí 2.790,00 Kč a na úroku z prodlení k datu 16.01.2018 činí 1.608,10 Kč, a to 

ve 3 splátkách po 36.671,10 Kč/měs. se lhůtou splatnosti do 3 měsíců ode dne podpisu 

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. 

 

3. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. a 2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Kontrolu provedli: P. Laga a Ing. Dostal 

 

 

Termín provedení kontroly: 03.05.2018 

 

 

Kontrolní zjištění: 

 

Mgr. L.S. (vedoucí odd. majetkoprávního Odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr) 

předložila ke kontrole materiály, ze kterých vyplývá následující: 

1. Dohoda o ukončení nájmu byla podepsána dne 10.01.2018. 

2. Dohoda o splácení pohledávky nebyla do dne kontroly podepsána, přestože byl nájemce 

několikrát telefonicky i písemně vyzván, aby se dostavil k podpisu. 

 

Dle informace Mgr. L.S. magistrát připravuje podání žaloby ve věci neuhrazené pohledávky. 
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V Přerově dne 11.05.2018 

 

 

 

…………………………………. 

P. Laga  

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Dostal  

 

 

 

Vyjádření vedoucího Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města 

Přerova: 

 

Souhlasím. 

 

 

 

 

………………………….. 

Ing. Miloslav Dohnal 

           

   


