
Pořadové číslo:  40/3.7.1 

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 14.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

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 
 

neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a F*** M*** nájemcem 

bytové jednotky č.*** 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 přefakturacích za úklid sklepů v částce 7.537,00 Kč a úroku z prodlení k datu 

25.06.2018 v částce 93,00 Kč, v měsíčních splátkách 200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 38 

měsíců/200,00 Kč a 1 měsíc/30,00 Kč ode dne uzavření dohody. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 92. schůzi konané dne 17. května 2018 pod č. 

3857/92/7/2018. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje schválit materiál dle návrhu na usnesení.  

Všichni nájemci byli vyzváni k vyklizení sklepů svépomocí a zároveň byli upozornění, že pokud takto 

neučiní, bude vyklizení provedeno statutárním městem Přerov na náklady nájemců. Takovéto 

rozložení splátek je z našeho pohledu účelové. Oddělení bytové správy by doporučilo uzavřít s 

nájemcem splátkový kalendář, kdy splátky budou rozloženy do 18 měsíců, což znamená, že jedna 

splátka by činila částku cca 420,00 Kč 

 

 

 

 

 



Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky vzhledem ke skutečnostem uvedeným v důvodové zprávě týkající se přístupu 

dlužníka k řešení problému, jehož důsledkem je vznik pohledávky, doporučuje schválit navržené znění 

usnesení.  

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství s ohledem na dostupné informace doporučuje schválit materiál dle 

návrhu na usnesení.  

 

Finanční výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 19.06.2018. 

 

 

Důvodová zpráva: 

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

dluh na přefakturacích a úroku z prodlení v celkové částce 7.630,00 Kč. k datu 25.06.2018. 

  

Pan F*** M*** a paní I*** M*** jsou společnými nájemci bytu č. 3 v domě č.o. 5 v ulici ***. 

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.08.2018. 

  

Dne 03.05.2018 obdržela BS žádost pana M*** na uzavření splátkového kalendáře na tuto 

pohledávku, kterou bude splácet pravidelnou částkou ve výši 200,00 Kč/měs. Pan M***ve své žádosti 

uvádí, že jsou na sociálních dávkách a nemohou zaplatit najednou. 

  

Bytová správa nesouhlasí se splátkami v částce 200,00 Kč/měs., ale pouze se splátkami rozvrženými 

do 18-ti měsíců.  

  

Nájemci domu *** si opakovaně stěžovali na výskyt hlodavců přímo v bytech, a to i po provedení 

několika deratizací. Deratizace však nemohly být zcela účinné bez provedení úklidu sklepních prostor 

domu, který nájemci bytů silně znečistili komunálním odpadem. 

  

Všem stávajícím nájemcům byla dne 15.02.2018 zaslána písemnost, kterou kromě pana P*** H***, 

všichni osobně převzali.  

  

  

V této písemnosti byli upozorněni na skutečnost, že vzhledem ke zvýšenému výskytu hlodavců v 

domě, je nutno zajistit vyklizení spol. prostor sklepu zejména od domovního odpadu, kterým je mimo 

jiné zaházen i přístup do sklepních prostor. Nájemci byli vyzváni k tomu, aby si provedli vyklizení 

těchto prostor svépomocí, kdy ze strany bytové správy bude zajištěno přistavení velkoobjemového 

kontejneru (do ulice Škodova) pro uložení odpadu ze sklepních prostor. Nájemci byli upozorněni, že v 

případě, že vyklizení neproběhne do 28.02.2018, zajistíme vyklizení odbornou firmou a náklad s tímto 

spojený bude následně přeúčtován jednotlivým nájemcům. Bytovou správou byly osloveny 3 firmy 

zabývající se vyklizením. Podána byla pouze jedna nabídka s cenovou kalkulací 52.762,00 Kč vč. 

DPH.  

Ostatní nájemci již mají uzavřen na svou pohledávku splátkový kalendář, který budou hradit v 

pravidelných měsíčních splátkách částkou 500,00 Kč/měs. 

  

Ze strany nájemců nebyla projevena snaha o vyklizení těchto prostor svépomocí, kdy i při několika 

osobních jednáních, a to i u pana náměstka Košutka uvedl pan M*** jako zástupce za tento dům, že 

sklepy sami vyklízet nebudou, přestože znečištění sklepů v takovém rozsahu způsobili nájemci bytů v 



daném objektu.  

  

  

Odbor ekonomiky za panem M*** a paní M*** neeviduje žádné pohledávky. 

  

  

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  

 

 


