
Pořadové číslo:  6/3.7.1 

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 10.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Prominutí poplatku z prodlení 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje prominutí 4/5 pohledávky na poplatku z prodlení v částce 699.430,17 Kč, tj. 4/5 z částky 

874.287,17 Kč, a to za podmínky uhrazení zbývající částky 174.857,00 Kč, panem A*** M***, 

nar.***, bytem ***, okr. Přerov, a to za byt č.*** v objektu k bydlení 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 16. schůzi konané dne 23.5.2019 pod č. 

519/16/7/2019 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 

Doporučuje schválit navržené znění usnesení. 

 

Finanční výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním výboru dne 10.6.2019. 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Bývalá Domovní správa města Přerova a Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení 

bytové správy, eviduje za panem M***, který užíval bytovou jednotku č. 8 v domě č. 741/9 v ulici 

***, pohledávku na poplatku z prodlení k datu 17.6.2019 v celkové částce 874.287,17 Kč. 

  

Za panem M*** byly evidovány pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním 

bytu, které byly přiznány následujícími platebními rozkazy: 

  

• dluh v částce 16.188,00 Kč za období 6/1999 – 2/2000 platebním rozkazem Okresního soudu v 

Přerově č.j. Ro 534/2000 ze dne 3.4.2000, který nabyl právní moci dne 23.6.2000, 

  

• dluh v částce 22.452,00 Kč za období 3/2000 – 11/2000 platebním rozkazem Okresního soudu v 

Přerově č.j. Ro 80/2001 ze dne 7.3.2001, který nabyl právní moci dne 25.4.2001, 

  

• dluh v částce 18.130,00 Kč za období od 12/2000 – 6/2001 platebním rozkazem Okresního soudu v 

Přerově č.j Ro 1416/2005 ze dne 10.9.2001, který nabyl právní moci dne 16.2.2002. 

  

Vzhledem k tomu, že byl znám zaměstnavatel pana M***, byl dne 3.10.2008 podán návrh na výkon 

rozhodnutí srážkami ze mzdy. Na tento výkon rozhodnutí byly zaměstnavatelem v období od 5/2008 

do 5/2009 zaslány srážky ze mzdy v celkové částce 7.906,00 Kč. Písemností ze dne 18.6.2009 bylo 

zaměstnavatelem sděleno, že pan M*** k datu 16.6.2009 ukončil pracovní poměr. 

  

Vzhledem k tomu, že nebylo možné dosáhnout zaplacení, dne 26.10.2011 byly pohledávky předány k 

vymáhání exekutorské kanceláři. Dne 1.4.2019 byly doplacena jistina a na poplatek z prodlení bylo 

přiřazeno 3.171,83 Kč.  

  

Dne18.04.2019 bytová správa obdržela žádost pana M*** o prominutí poplatku z prodlení. Pan M*** 

ve své žádosti uvádí, že ve shora uvedeném bytě po rozvodu nebydlel a pracoval u montáží. V bytě 

bydlela bývalá manželka A*** M***, která k datu 12.05.1999 ukončila nájem k předmětnému bytu a 

přenechala jej k bydlení jeho sestře paní L*** D***. Paní D*** nehradila předepsané částky 

nájemného a tak vznik dluh na nájemném. O této skutečnosti byl informován až na základě platebních 

rozkazů, které byly na dlužné částky vystaveny. Došlo také k výpovědi z nájmu bytu a k jeho 

vyklizení. Paní D*** sice uznala, že dluh na nájmu zavinila, ale odjela do Anglie a nic neřešila.  

  

Dále pan M*** uvádí, že úhrada poplatku z prodlení ve vyčíslené částce 874.287,17 Kč je pro něj  

a jeho rodinu likvidační. 

Společně s partnerkou vychovávají dvě děti. Syn partnerky studuje v Praze na Mezinárodní 

konzervatoři, kde se platí školné, ubytování, strava, jízdné atd. a nechce, aby byl nucen studium 

ukončit, protože nebude schopen tyto náklady hradit. Má obavy, aby byl schopen druhému dítěti 

poskytnout také potřebné vzdělání. 

  

Vzhledem k tomu, že se jedná o pohledávky z let 1999 až 2001, kdy se poplatek z prodlení vyčísloval 

ve výši 2,5 promile denně a dluh na nájemném v částce 56.770,00 Kč byl doplacen dne 01.04.2019, 

tak poplatek z prodlení z této dlužné částky dosáhl výše 877.459,00 Kč. Na poplatek z prodlení již 

bylo uhrazeno 3.171,83 Kč. 

  

  

Odborem ekonomiky nejsou za žadatelem evidovány žádné pohledávky. 

  

Předkládaný materiál se týká prominutí poplatku z prodlení. 
  

Přílohy: žádost dlužníka  

 

 


