
Pořadové číslo:  12/3.7.3 

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 16.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje schvaluje odpis a převod na podrozvahový účet pohledávky na nájemném, zálohách na 

plnění spojená s užíváním bytu poplatku z prodlení k datu 27.4.2020 a zaplaceném kolkovném v 

celkové částce 457.510,00 Kč za panem P*** H***, rod. č. ***, posledně nám známým bytem ***, 

***, 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 33. schůzi konané dne 5.3.2020 pod č. 

1220/33/7/2020 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 odpis pohledávky v navrhované výši a její převod na podrozvahový účet, neboť 

jsou naplněny podmínky pro upuštění od vymáhání z důvodu nedobytnosti. Dle části třetí čl. XII         

odst. 1 Vnitřního předpisu č. 3/2020 o postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, 

Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a vyřazení (odpisu) pohledávek se za 

nedobytnou pohledávku považuje zejména taková pohledávka, u které je ze všech okolností případu 

zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo neúspěšné a že byly vyčerpány všechny možnosti 

řešení uspokojení pohledávky (dlužník, popř. další fyzické nebo právnické osoby, na nichž mohla být 



pohledávka vymáhána, odmítli dobrovolně pohledávku uspokojit, realizací zajišťovacích institutů 

nebylo dosaženo uspokojení pohledávky, soudní či exekuční vymáhání pohledávky nebylo úspěšné).  

Pohledávka tímto úkonem nezaniká. Převede se z příslušného syntetického účtu na podrozvahový účet 

a dále se na tomto účtu sleduje až do doby zániku práva na vymáhání (část třetí čl. XII odst. 4 

Vnitřního předpisu č. 3/2020).  

 

 

Důvodová zpráva: 

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

bytové správy, eviduje za panem P*** H***, který užíval bytovou jednotku č. *** v domě č.*** v 

ulici ***, pohledávku na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení a 

zaplaceném kolkovném k datu 27.4.2020 v celkové částce 457.510,00 Kč. 

  

Evidované pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu v částce 25.849,00 

Kč s příslušenstvím za období od 4/2000 do 1/2001 byly přiznány platebním rozkaze Okresního soudu 

v Přerově č.j. Ro 629/2001 ze dne 22.5.2001, který nabyl právní moci dne 23.2.2002, 

  

  

Na částečnou úhradu pohledávek bylo provedeno započtení oproti přeplatku vyúčtování záloh na 

plnění spojená s užíváním bytu, a to v částce 1.299,00 Kč. 

  

Vzhledem k tomu, že povinný pohledávky dobrovolně nesplácel a ani nebyl znám jeho zaměstnavatel, 

dne 29.12.2011 byly pohledávky předány k vymáhání exekutorské kanceláři. Do 27.11.2019 na 

pohledávky nebylo nic vymoženo.  

  

Usnesením č.j. 203Ex 14440/11-35 ze dne 6.12.2019 byl výkon rozhodnutí zastaven pro nemajetnost 

povinného. 

  

Bytová správa odepisuje a převádí na podrozvahový účet následující pohledávky: 

  

• na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu 24.550,00 Kč 

• na poplatku z prodlení k datu 27.4.2020 431.920,00 Kč 

• na zaplaceném kolkovném 1.040,00 Kč 

  

  

Předkládaný materiál se týká odpisu pohledávky a jejího převodu na podrozvahový účet po 

skončeném výkonu rozhodnutí. 
  

  

  

Přílohy: usnesení č.j. 203Ex 14440/11-35 

  

 

 


