
Pořadové číslo:  7/3.7.2 

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 14.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a V*** K***, nar. ***, 

nájemkyní bytové jednotky 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 vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu v 

částce 15.024,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 300,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 50 

měsíců/300,00 Kč a 1 měsíc/24,00 Kč ode dne uzavření 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. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Michala Záchu k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 17. schůzi konané dne 13.6.2019 pod č. 

585/17/7/2019 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 uvedený návrh na usnesení. 

 

Finanční a rozpočtový výbor 

Tento materiál bude projednán ve finančním a rozpočtovém výboru dne 20.8.2019. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Žadatelka je dlouhodobou klientkou oddělení sociální prevence a pomoci, s jehož pomocí řeší svoji 

složitou příjmovou a sociální situaci. Aktuální splátky jsou navrženy po dohodě se sociálním 

pracovníkem tak, aby je žadatelka zvládla hradit. Vzhledem k tomu, že žadatelka se sociálním 

pracovníkem aktivně spolupracuje, dá se předpokládat, že splátkový kalendář bude dodržen. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy (dále jen BS), eviduje za paní 

V*** K*** na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu (dále jen záloh) za rok 2017 a 

2018 v celkové částce 15.024,00 Kč. Z toho nedoplatek záloh za rok 2017 ve zbývající částce 2.450,00 

Kč a za rok 2018 v částce 12.574,00 Kč.  

  

Nedoplatek záloh za rok 2017 činil 8.058,00 Kč. Tuto částku se snažila uhradit, ale nedařilo se jí to a 

dne 26.7.2018 bytová správa obdržela její žádost o sepsání splátkové kalendáře o uznání dluhu a jeho 

plnění v pravidelných měsíčních splátkách (dále jen dohoda) na částku 4.940,00 Kč. Dohoda byla 

uzavřena na splátky 16 měsíců/300,00 Kč a 1 měsíc/140,00 Kč, se lhůtou splatnosti do 28.02.2020. 

Tuto dohodu pravidelně plní. 

  

Při vyúčtování záloh za rok 2018 byl opětovně vyčíslen velký nedoplatek. Dne 29.5.2019 obdržela BS 

žádost o sepsání dohody na splátky, a to opět s plněním ve výši 300,00 Kč/měs.  

Vzhledem k tomu, že není schopna platit souběžně dvě dohody s měsíčním plněním 300,00 Kč, budou 

oba nedoplatky zahrnuty do jedné dohody s plněním 50 měsíců/300,00 Kč a 1 měsíc /24,00 Kč. 

  

Žádost ze dne 29.5.2019 je v období od 26.7.2018 do 29.5.2019 v pořadí 2. žádostí o sepsání dohody  

o uznání dluhu. Obě tyto žádosti byly podány před splatností vyčísleného nedoplatku záloh, tj. do 

31.07. příslušného kalendářního roku. 

  

  

Paní K*** ve své žádosti dále uvádí, že dluží ještě společnosti Kruk, kde pohledávku splácí podle 

svých možností částkou 100,00 až 200,00 Kč. Od měsíce listopadu 2019 začne postupně splácet 

částkou 200,00 Kč/měs. poplatek za psa na rok 2020, jehož sazba činí 1 000 Kč, aby jí nevznikl další 

nedoplatek. 

  

  

  

Odbor ekonomiky za paní K*** neeviduje žádné pohledávky. 

  

  

Předkládaný materiál se týká uznání dluhu a jeho plnění v pravidelných měsíčních splátkách. 
  

  

  

 



 


