
Pořadové číslo:  21/3.7.2 

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 15.10.2021 

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 promlčené pohledávky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 bere na vědomí nevymahatelnost pohledávky ve výši 223.069,00 Kč z důvodu jejího 

promlčení za paní V***u K***, bývalou nájemkyní bytu č. 17 v objektu k bydlení č.p.***, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, (ul. ***) a bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p. *** 

příslušném k části obce Přerov I – Město, (ul. K***). 

 

2 schvaluje odpis pohledávky ve výši 223.069,00 Kč z důvodu jejího promlčení za paní V*** 

K***, nar. ***, bývalou nájemkyní bytu č. 17 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, (ul. O***) a bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p. 1***, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, (ul. K***). 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Tento materiál bude projednán na 72. schůzi konané dne 20.10.2021. O výsledku bude zastupitele 

informovat zpravodaj před projednáním tohoto návrhu.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Navrhuje schválit usnesení dle předloženého návrhu. 

 

Odbor ekonomiky 

S ohledem na skutečnosti uvedené v důvodové zprávě nelze jinak postupovat, než je uvedeno v návrhu 

na usnesení. 



Důvodová zpráva: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy, navrhuje upustit od vymáhání 

promlčené pohledávky, kterou eviduje za paní V*** K***. Pohledávka se týká dlužného nájemného a 

záloh na plnění spojená s užíváním dvou bytů v částce 60.314,00 Kč, vyúčtování služeb v částce 

22.191,00 Kč, na soudních poplatcích za vyklizení bytu, za podání exekuce 3.268,00 Kč, poplatku a 

úroku z prodlení v částce 137.296,00 Kč. Celková částka pohledávky činí 223.069,00 Kč. 

  

Paní K*** byla nejdříve nájemkyní bytu č. 17 na ul. O*** v Přerově. Již v dřívějších letech měla 

problémy s placením nájemného. Její dluhy byly přiznány platebními rozkazy  

č.j. 11C 555/2009, který nabyl právní moci 22.12.2009 a č.j. 10C 7/2011, který nabyl právní moci 

01.03.2011. Vzhledem k tomu, že byl znám zaměstnavatel paní K***, byly na dlužné částky podány 

návrhy na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy k Okresnímu soudu v Přerově. Soud vyhověl v plném 

rozsahu vydáním usnesení č.j. 34E242/2010 a č.j. 33 E 403/2011. Tyto pohledávky byly zcela 

uhrazeny ke dni 15.5.2012. 

  

Další pohledávky vznikaly v období 4/2010 do 4/2012: 

  

- za byt na ul. O*** v částce 79.677,00 Kč s poplatkem a úrokem z prodlení 130.449,00 Kč.  

  

- za byt na ul. K***, kde byla p. K*** taktéž nájemkyní, v částce  

6.096,00 Kč s poplatkem a úrokem z prodlení 6.847,00 Kč.  

  

  

Paní K*** se přihlásila do insolvenčního řízení a k datu 12.06.2012 jí bylo povoleno řešení úpadku 

oddlužením. Tuto skutečnost jsme však zjistili až v době, kdy se již nebylo možné s pohledávkami do 

insolvenčního řízení přihlásit. Tehdejší program automaticky nedělal pravidelnou kontrolu dlužníků v 

insolvenčním rejstříku a nebylo v možnostech pracovníka BS tuto kontrolu provádět ručně. Výše 

uvedené pohledávky byly tedy postupně v období 4/2013–4/2015 v zákonné lhůtě promlčeny.  

V současné době již nemůže k tomuto případu dojít, protože program FAMA tyto dlužníky hlídá a 

jednou týdně chodí seznam lidí, kteří se do insolvence dostali, tudíž případné pohledávky můžou být 

přihlášeny včas. 

  

  

Insolvenční řízení č.j. KSOL 16 INS 8057/2012-B2 skončilo Usnesením ze dne 29.08.2017, kdy byla 

dlužnice osvobozena od placení všech pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu v němž dosud 

nebyly uspokojeny, pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo 

a pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili. 

  

S bytem na Optické 2698/10 byly spojeny další náklady na výkon rozhodnutí vyklizením, který byl 

proveden 8.2.2012. Dodavatelská faktura na práce při vyklízení bytu zněla na částku  

12.528,00 Kč, která nám byla přiznána usnesením č.j. 19E 21/2011-56. Na tuto částku jsme v květnu 

2021 podali návrh na nařízení exekuce. Exekuce byla v plném rozsahu úspěšná a zcela uhrazena v 

květnu 2021. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán odpis pohledávky týkající se dlužného nájemného 

za užívání bytů z důvodu nevymahatelnosti.  

 

 


