
Pořadové číslo:  8/4.7.1 

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 07.10.2019 

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Ivana Křížovská, referentka 

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 M***P***, nar. ***, 

nájemcem bytové jednotky č. 3 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 nájemném, zálohách na služby spojené s užíváním bytu a 

vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení k datu 14.10.2019 v částce 80.049,00 Kč, a to v 

měsíčních splátkách 2.500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 32 měsíců/2.500,00 Kč a 1 

měsíc/49,00 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 21. schůzi konané dne 21.8.2019 pod č. 

749/21/7/2019 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 a rozpočtový výbor 

Tento materiál  bude projednán ve finančním a rozpočtovém výboru dne 8.10.2019. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje schválit materiál dle návrhu na usnesení.  

 

 

Důvodová zpráva: 

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

M*** P*** pohledávku k datu 14.10.2019 v celkové částce 80.049,00 Kč, a to na nájemné, zálohách 

na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení. 

  

Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to k datu 31.07.2019. V současné době byt užívá 

bez právního důvodu. 

  

Dne 10.6.2019 byla panu P*** zaslána výzva k plnění dle ust.§ 142 a) o.s.ř. Tuto si osobně převzal a 

dne 29.07.2019 obdržela BS žádost o sepsání splátkového kalendáře. 

  

Ve své žádosti pan P*** uvádí, že v době kdy přestal hradit pohledávky uznané splátkovým 

kalendářem a stanovené nájemné z bytu, přišel o práci – přivydělával si k invalidnímu důchodu a 

hradil nedoplatek za elektrickou energii. V současné době je opět zaměstnán. 

  

Pan P*** si žádá již v pořadí o třetí splátkový kalendář. Počet splátek byl vždy do 18-ti měsíců. 

V případě předešlých splátkových kalendářů vždy dlužné nájemné doplatil a k úhradě zůstal úrok z 

prodlení. Protože měl opět dluhy na nájemném a následně na vyúčtování záloh na plnění spojená s 

užíváním bytu, požádal znova o sepsání splátkového kalendáře. Do nově uzavřeného splátkového 

kalendáře bude zařazen i nedoplatek předcházejícího splátkového kalendáře. 

  

V současné době dluží nájemné za období od 5/2017, 10/2018 – 1/2019 a 3/2019 7/2019, a to v částce 

49.290,00 Kč, vyúčtování záloh spojených s užíváním bytu za roky 2017 a 2018 v částce 20.777,00 

Kč, za přefakturaci částku 3.244,00 Kč a na úroku z prodlení k datu 14.10.2019 částku 6.738,00 Kč. 

  

  

  

Odbor ekonomiky za panem P*** eviduje pohledávku v částce 840,00 Kč za komunální odpad. 

  

  

  

  

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

  

  

Přílohy:  

fotokopie žádosti ze dne 29.07.2019 

dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách  

 

 


