
Pořadové číslo:  21/3/7.1 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne   

 25. 10. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

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

spojená s užíváním bytu, soudních poplatcích a poplatku a úroku z prodlení k datu 25.10.2021 v 

částce 83.581,00 Kč za paní Z*** K***, nar. ***, bývalou nájemkyní bytu č. *** v objektu k bydlení 

č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město (ul. Jižní čtvrť ***). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor ekonomiky 

Na základě skutečností uvedených v důvodové zprávě doporučuje schválit navržené znění usnesení. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Navrhuje schválit usnesení dle předloženého návrhu. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 71. schůzi konané dne 07.10.2021 pod. č. 

2645/71/7/2021 a schválila materiál dle návrhu na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, eviduje za paní Z*** K***, 

která užívala bytovou jednotku č. *** v domě č. *** na ul. *** v Přerově, pohledávku na nájemném, 



zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, soudních poplatcích a poplatku a úroku z prodlení k datu 

25.10.2021 v celkové částce 83.581,00 Kč. 

  

Evidované pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, soudních 

poplatcích, poplatku a úroku z prodlení a náklady spojené s vyklizením bytu byly přiznány 

následujícími rozsudky, platebním rozkazem a usnesením: 

  

- platebním rozkazem č.j. 11 C 186/2015-9 ze dne 17.6.2015, který nabyl právní moci dne 9.7.2015 

- rozsudkem o vyklizení č.j. 10 C 91/2014-37 ze dne 29.1.2015, který nabyl právní moci dne 

21.3.2015 

- usnesením výkonu rozhodnutí vyklizením č.j. 21 E 15/2015-4 ze dne 2.7.2015, které nabylo právní 

moci dne 30.7.2015 

- rozsudkem č.j. 10 C 74/2017-23 ze dne 13.6.2017, který nabyl právní moci dne 19.7.2017 

- rozsudkem č.j. 11 C 216/2018-46 ze dne 16.4.2019, který nabyl právní moci dne 5.7.2019 

  

Pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Přerově č.j. 25 Nc 6009/2017-60, 25 P a Nc 164/2017, 

25 P a Nc 165/2017 ze dne 8.2.2018 byla Z*** K*** omezena ve svéprávnosti tak, že není způsobilá 

činit žádná právní jednání s výjimkou právních jednání v běžných záležitostech každodenního života, 

není způsobilá udělit informovaný souhlas s léčbou, není způsobilá výkonu volebního práva. Týmž 

rozsudkem bylo jejím opatrovníkem jmenováno statutární město Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 

Přerov I – Město, 750 02. Dle sdělení opatrovníka a dcery opatrovanky, paní M*** O***, je dlužnice 

Z*** K*** upoutána trvale na lůžko s těžkou formou demence, několikrát po mozkové mrtvici. Paní 

Z*** K*** je zatížena mnoha dluhy, kdy aktuálně je pouze na jistinách vymáháno zhruba 540.431,00 

Kč, a to u devíti věřitelů. Vymáhané pohledávky jsou pohledávkami od nebankovních institucí, často s 

úroky a sankcemi mnohonásobně překračujícími jistiny. Pohledávky jsou uspokojovány dle pořadí 

každý měsíc formou srážek ze starobního důchodu vypláceného do rukou opatrovníka Českou správou 

sociálního zabezpečení v Praze. Přibližná výše starobního důchodu paní Z*** K*** činí 9.000,00 Kč 

měsíčně s tím, že na vymáhané pohledávky je strháváno 309,00 Kč měsíčně. Dle doporučení oddělení 

sociálních služeb a bydlení a advokátní kanceláře JUDr. Petra Dutka a vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem je zcela nepravděpodobné, že by někdy v budoucnu mohlo dojít k uspokojení 

pohledávky vedené oddělením bytové správy. Exekuční vymáhání prostřednictvím soudního 

exekutora JUDr. Lukáše Jíchy by bylo zjevně neúčelné a krajně nehospodárné. 

  

  

Bytová správa odepisuje a převádí na podrozvahový účet následující pohledávky: 

  

- na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu 45.671,00 Kč 

- na soudních poplatcích a právních službách 13.232,00 Kč 

- na poplatku a úroku z prodlení k datu 25.10.2021 24.678,00 Kč 

  

Celkem: 83.581,00 Kč 

  

  

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

  

  

Přílohy: Návrh na odpis pohledávek ze dne 7.9.2021 – oddělení sociálních služeb a bydlení 

Návrh na odpis pohledávek ze dne 7.9.2021 – AK JUDr. Petr Dutko  

 

 


