
Pořadové číslo:  24/3.7.2 

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 14.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje odpis a převod na podrozvahový účet pohledávky na poplatku a úroku z prodlení spojeném 

s užíváním bytu v částce 110.459,00 Kč za panem K*** S*** nar. ***, bývalým nájemcem bytu č. 

*** v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k části obce Přerov I – Město  

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 81. schůzi konané dne 24.3.2022 pod č.j. 

3008/81/7/2022 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. 3 

písm. e) Vnitřního předpisu č. 3/2020 o postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, 

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

 

V insolvenčním řízení byla uspokojena pouze část nesplacené pohledávky, přičemž usnesením soudu  

byl dlužník  v souladu s § 414 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku  a  způsobu  jeho  řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů  osvobozen  od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v 

rozsahu v němž nebyly uspokojeny. Pohledávka v neuhrazeném rozsahu nezanikne, leč nelze ji 

úspěšně vymáhat; v soudním či jiném řízení ji nelze věřiteli přiznat (má povahu naturální obligace). 



Nicméně dlužníku, který se rozhodne pohledávky, od jejichž placení byl rozhodnutím insolvenčního 

soudu osvobozen, později uhradit dobrovolně, zůstane tato možnost zachována.   

 

 

Důvodová zpráva: 

Dluhy pana S*** byly přiznány rozsudkem č.j. 13C ***, který nabyl právní moci dne 02.06.2005.  

  

Protože žalovaný uhradil své dluhy pouze částečně, byla předána pohledávka k vymáhání Exekutorské 

kanceláři JUDr. Jíchy v Přerově. Na základě pověření soudního exekutora, které vydal Okresní soud v 

Písku byla dne 30.09.2014 zahájena exekuce k uspokojení pohledávky. Exekuce byla vedena pod č.j. 

203 Ex *** 

  

V roce 2015 se p. S*** se přihlásil do insolvenčního řízení a k datu 29.06.2015 mu bylo povoleno 

řešení úpadku oddlužením. Od roku 2015 nám přišlo peněžní plnění z insolvenčního řízení ve výši 

83.737,41 Kč. 

Dne 28.06.2021 vydal Krajský soud v Českých Budějovicích usnesení č.j. KSCB 27 INS *** o 

splnění oddlužení a osvobození dlužníka od dosud neuspokojených pohledávek. 

  

Soudní exekutor vydal dne 18.11.2021 usnesení o zastavení exekučního řízení pro skončené 

insolvenční řízení č.j. 203Ex 4***. Soud vzal na vědomí splnění oddlužení a povinný byl ve smyslu 

insolvenčního zákona osvobozen od placení dalších pohledávek.  

  

Bytová správa odepisuje a převádí na podrozvahový účet pohledávku: 

  

- na poplatku a úroku z prodlení 110.459,00 Kč 

  

  

  

  

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

skončeném insolvenčním a exekučním řízení.  

 

 


