
Pořadové číslo:  3/3.7.1 

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 17.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Miloslav Dohnal , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Bc. Alexandr Salaba , vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb 

 

Název návrhu: 

Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a P*** K***, nájemcem 

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

pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) jako dlužníkem. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova tento materiál projednala na své 7. schůzi konané dne 9.1.2023 pod č. 

217/7/7/2023 a navrhla neschválit dohodu o splátkách pohledávky. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje neschválit dohodu o splátkách pohledávky.   

 

Odbor ekonomiky 

S ohledem na skutečnosti uvedené v důvodové zprávě doporučuje Odbor ekonomiky předmětné 

žádosti paní Petry Kolajové nevyhovět.  

 

Důvodová zpráva: 

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

na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu v částce 9.653,00 Kč za období 1/2020 



a 3/2021 – 4/2021 a za přefakturace spojené s vyklizením bytu v celkové výši 31.224,55 Kč + 

příslušenství. Celková výše pohledávky k datu zasedání Zastupitelstva města dne 27.2.2023 činí 

49.054,55 Kč. Nájemce již v bytě nebydlí. Nájem byl ukončen ke dni 30.4.2021. V minulosti měla 

paní P*** K*** uzavřené 3 splátkové kalendáře, z nichž 2 uhradila v řádném termínu. Poslední 

uzavřený splátkový kalendář ze dne 12.2.2020 byl dne 5.5.2021 zrušen z důvodu porušení úhrad 

splátek ve stanoveném termínu. Splátkový kalendář byl sjednán na dlužné nájemné za měsíc leden 

2020 v částce 4.987,00 Kč s příslušenstvím a rozdělen do deseti splátek (9x 500,00 Kč a 1x 487,00 

Kč). Paní K*** na uvedený splátkový kalendář uhradila pouze 3 splátky. Po vyklizení bytu dne 

30.4.2021 neprojevila paní K*** žádnou snahu o uhrazení výše uvedeného dluhu. Jakmile bylo známo 

vyúčtování služeb za rok 2021, byla dne 14.7.2022 paní K*** zaslána předžalobní výzva, na kterou 

zareagovala až dne 26.10.2022 žádostí o splátkový kalendář na výše uvedený dluh. Při podání žádosti 

uvedla, že je ve špatné finanční situaci a jejím jediným příjmem je rodičovský příspěvek.  

Dne 8.11.2022 byla paní K*** e-mailem vyzvána k doložení vyplněného formuláře Zproštění 

mlčenlivosti buď e-mailem nebo poštou. I přes opakované telefonické výzvy, kdy tvrdila, že vyplněný 

formulář již odeslala poštou, zareagovala až na e-mail, kde byla vyzvána k doložení Zproštění 

mlčenlivosti do dne 15.12.2022, jinak její požadavek nebude možno zpracovat a dluh bude vymáhán 

soudní cestou a vyplněný formulář dne 13.12.2022 doložila. 

S ohledem na celkovou výši dlužné částky a požadované měsíční splátce 500,00 Kč by splátkový 

kalendář byl uzavřen na dobu 99 měsíců. Dle dohody o splátkách dluhu, čl. II odst. 4 se úrok z 

prodlení dopočítává pouze do data podpisu dané dohody.  

Vzhledem k tomu, že paní P***K*** již není aktivním nájemcem, platební morálce a požadované 

délce splácení, která by byla pro město nehospodárná z důvodu zastavení výpočtu úroku z prodlení a 

vývoji hodnoty měny, odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje řešit vymáhání 

pohledávky právní cestou. 

  

Odbor ekonomiky eviduje za paní P*** K*** ke dni podání žádosti dluh na poplatku za komunální 

odpad v celkové výši 3.442,00 Kč ( P*** K*** – částka 817,00 Kč, děti J*** G*** – částka 875,00 

Kč, V*** G*** – částka 875,00 Kč, N*** G*** – částka 875,00 Kč). 

  

  

  

Přílohy: 

  

- Žádost o splátkový kalendář ze dne 26.10.2022 

- Zproštění mlčenlivosti ze dne 13.12.2022  

 

 


