
Pořadové číslo:  4/3.7.1 

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 18.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Ivana Křížovská, referent 

Název návrhu: 

Prominutí poplatku a úroku z prodlení 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje prominutí 4/5 pohledávky na úroku z prodlení v částce 40.094,00 Kč, tj. 4/5 z částky 

50.118,00 Kč, a to za podmínky uhrazení zbývající částky částky 10.024,00 Kč, za paní K*** F***, 

nar. ***, bývalou nájemkyní bytové prostory č. *** v objektu č.p. ***, příslušném k části obce 

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

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 7. schůzi konané dne 17.1.2019 pod č. 

185/7/7/2019 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 

Je na zvážení orgánu města, zda návrh na usnesení schválí.  

 

Finanční výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 19.2.2019. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 



Žadatelka se na oddělení sociální prevence a pomoci v souvislosti s řešením dluhů vůči městu Přerov 

neobrátila. S ohledem na sociální a rodinnou anamnézu rodiny doporučujeme schválit materiál dle 

návrhu na usnesení 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě nájemní smlouvy ze dne 22.11.2000 se stala paní K*** F*** nájemkyní bytu číslo *** 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 paní K*** F*** 

pohledávku na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu v částce 29.862,00 Kč s přísl., 

na nákladech spojených s vyklizením byty a zaplaceném kolkovném v částce 6.963,00 Kč. 

  

Platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově č.j. 23Ro 876/2005 ze dne 26.04.2005, který nabyl 

právní moci dne 25.06.2005 byly přiznány dlužné nedoplatky nájemného v období 11,12/2003, 1 - 4,7 

- 12/2004 a 1 -3/2005 a nedoplatek vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu za rok 2003 v 

celkové částce 17.942,00 Kč s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile denně, nejméně 25,00 Kč za 

den, a to i za každý započatý měsíc, až do zaplacení dlužné částky 17.942,00 Kč. 

  

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě č.j. 80C 258/2008 ze dne 04.12.2008, který nabyl právní moci 

dne 22.12.2008 , bylo přiznáno dlužné nájemné v období 4 – 10/2005 a nedoplatek vyúčtování záloh 

na plnění spojená s užíváním bytu za rok 2004 v celkové částce 11.920,00 Kč spolu s 10,75% úrokem 

z prodlení z této částky do zaplacení.  

  

Vzhledem k tomu, že nebylo možné dosáhnout zaplacení, byly pohledávky dne 11.02.2011 předány k 

vymáhání prostřednictvím exekutorské kanceláře. 

  

Pohledávky byly uhrazeny ve dnech 15.08.2018, 17.09.2018, 13.11.2018 a 14.11.2018. K úhradě 

zbývá poplatek a úrok z prodlení v částce 50.118,00 Kč. Dne 08.10.2018 oddělení BS obdrželo žádost 

paní F*** o prominutí poplatku a úroku z prodlení. 

  

Odborem ekonomiky není za paní F*** evidována žádná pohledávka. 

  

Rekapitulace pohledávky na nájemném a zálohách na služby  

celkem 29.862,00 Kč 

uhrazeno dne 15.08.2018 -29.862,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč  
  

Rekapitulace pohledávky na nákladech výkonu rozhodnutí  

zaplacená přefakturace 5.693,00 Kč 

uhrazeno dne 15.08.2018 - 4.268,00 Kč 

uhrazeno dne 17.09.2018 - 1.425,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč  
  

  

Rekapitulace pohledávky na soudních poplatcích  

zaplacené kolkovné 1.270,00 Kč 

uhrazeno dne 15.08.2018 - 1.270,00 Kč 

zůstatek 0,00 Kč  
  

Rekapitulace vyčísleného poplatku a úroku z prodlení 

celkem 61.693,00 Kč 

uhrazeno výkonem rozhodnutí - 11.575,00 Kč 

zůstatek 50.118,00 Kč  



 Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku a úroku z prodlení  

  

 Přílohy: 

fotokopie nájemní smlouvy ze dne 22.11.2000 

fotokopie žádosti o prominutí poplatku z prodlení  

 

 


