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Pro jednání zastupitelstva města dne: 03.02.2016  

Zpracoval: Bc. Pavla Petrželová, vedoucí oddělení exekučního 

Předkládá: rada města 

 

 

 

 

  

Žádost o uzavření dohody o splátkách 
 

Důvodová zpráva: 

 
Pan xxxxx xxxxx je v prodlení s úhradou dluhu s příslušenstvím, jenž je povinen uhradit 

jako jediný dědic po zemřelé paní xxxxxx xxxxx, posledně bytem  Svitavy, vzniklého nezaplacením 

nedoplatků z vyúčtování služeb poskytnutých paní xxxxxxx na základě příkazní smlouvy 

o obstarávání správy domu uzavřené dne 16.01.1998 za rok 2011 a za část roku 2012 s poplatkem 
z prodlení. 

Po úhradě nedoplatku z vyúčtování služeb za rok 2011 panem xxxxx byl vypočten poplatek 

z prodlení, který byl také částečně uhrazen - k úhradě zbývá částka 160 Kč. Nedoplatek z vyúčtování 
služeb za část roku 2012 (01-06/2012) byl částečně uhrazen a k úhradě zbývá 1.384 Kč s poplatkem 

z prodlení, který ke dni 31.12.2015 činil 3.056 Kč. Nárok na úhradu dluhu s příslušenstvím byl městu 

Svitavy přiznán rozsudkem Okresního soudu v Šumperku s tím, že je pan xxxx povinen městu 

Svitavy uhradit i náhradu nákladů řízení ve výši 400 Kč. 
Pan xxxxx žádá o uzavření dohody o splátkách na dluh, který ke dni 31.12.2015 činil  

včetně příslušenství 5.000 Kč a dále roste o poplatek z prodlení, po 100 Kč měsíčně, a to vzhledem 

k jeho velmi tíživé finanční situaci. V žádosti pan xxxxx uvádí, že bydlí v azylovém domě  
v Šumperku. Dle aktuálních informací poskytnutých pracovníkem azylového domu v Šumperku již 

pan xxxx v azylovém domě nebydlí a měl by v současné době pobývat ve Svitavách. 

S ohledem na tíživou finanční situaci žadatele bytové i exekuční oddělení navrhují, 

aby zastupitelstvo města schválilo uzavření dohody o splátkách dle předloženého návrhu (položky 
označené “*“ budou aktualizovány ke dni uzavření dohody). 

Rada města doporučila zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s panem xxxx 

xxxxx s podmínkou, že dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 31.03.2016. 
(příloha číslo 1 - návrh dohody o splátkách)  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

uzavření dohody o splátkách s panem xxxx xxxxx, bytem Svitavy, dle předloženého 

návrhu s podmínkou, že dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 31.03.2016  

Z: vedoucí odboru financí 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 1 

 

 



Č.j.: 39923-15/OF-pep 

Sp.zn.: 962-2014 

Číslo smlouvy: 606/2015 

 

Dohoda o splátkách 
kterou uzavřeli 

na jedné straně:  xxxx  xxxxxx 

r.č. 

 

568 02 Svitavy 

- dále jen dlužník -  

a 

na straně druhé věřitel: Město Svitavy 

IČO 00277444 

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

zastoupené starostou  

- dále jen věřitel -  

 

I. 

1. Vykonatelným rozsudkem Okresního soudu v Šumperku č.j. 17 C 169/2015 - 21 ze dne 

27.08.2015 bylo dlužníkovi uloženo zaplatit věřiteli částku ve výši 1.544 Kč s poplatkem 

z prodlení z částky 1.384 Kč ve výši 2,5 promile denně od 01.08.2013 do zaplacení 

a náhradu nákladů řízení ve výši 400 Kč. 

2. Do dne uzavření této dohody nebyl dlužníkem věřiteli uhrazen dluh včetně 

příslušenství  dle rozsudku Okresního soudu v Šumperku č.j. 17 C 169/2015 - 21 ze dne 

27.08.2015 celkem ve výši 5.000 Kč* (slovy: Pěttisíckorunčeských*), který tvoří: 

a) částka 1.544 Kč*, 

b) poplatek z prodlení ve výši 3.056 Kč* vypočtený z částky 1.384 Kč za dobu 

od 01.08.2013 do 31.12.2015*, 

c) náhrada nákladů řízení ve výši 400 Kč. 

3. Dlužník dále uznává nárok věřitele na poplatek z prodlení z částky 1.384 Kč* ve výši 

2,5 promile denně od 01.01.2016* do zaplacení. 

 

II. 

1. Věřitel a dlužník se dohodli, že dlužník uhradí dluh s příslušenstvím dle čl. I. bodu 2., 

který ke dni 31.12.2015* činí včetně příslušenství celkem 5.000 Kč*, ve splátkách 

po 100 Kč měsíčně splatných vždy nejpozději poslední den v měsíci počínaje měsícem 

následujícím po uzavření této dohody až do úplného zaplacení. Splátky 

budou  placeny   v hotovosti   do   pokladny věřitele nebo bezhotovostně na účet číslo 

19-520591/0100 pod variabilním symbolem 1012011733. Za den platby je považován den 

přijetí peněžních prostředků do pokladny věřitele nebo den připsání platby na účet věřitele. 

2. Dále se věřitel a dlužník dohodli, že dlužník uhradí poplatek z prodlení dle čl. I. bodu 3. 

ve  splátkách po 100 Kč měsíčně splatných vždy nejpozději poslední den v měsíci počínaje 

měsícem následujícím po měsíci, v němž bude zaplacena poslední splátka dle čl. II. 



bodu 1. až do úplného zaplacení. Splátky budou placeny v hotovosti do pokladny věřitele 

nebo bezhotovostně na účet číslo 19-520591/0100 pod variabilním symbolem 1012011733. 

Za den platby je považován den přijetí peněžních prostředků do pokladny věřitele nebo den 

připsání platby na účet věřitele. 

3. Výše měsíční splátky v čl. II. bodu 1. a bodu 2. je uvedena v minimální výši. Dlužník může 

platit splátky vyšší nebo dluh včetně příslušenství kdykoliv jednorázově doplatit.  

 

III. 

Strany si potvrzují, že tato dohoda není dohodou o odkladu splatnosti a nijak nemění rozsudek 

Okresního soudu v Šumperku č.j. 17 C 169/2015 - 21 ze dne 27.08.2015.  

 

IV. 

1. Strany se dohodly, že v případě, kdy dlužník bude řádně a včas splácet splátky dohodnuté 

v této dohodě o splátkách, nepodá vůči němu  věřitel návrh na výkon rozhodnutí 

či exekuční návrh pro vymožení dluhu, který je předmětem splácení. 

2. V případě, že bude dlužník v prodlení s úhradou kterékoliv splátky dluhu, je věřitel 

oprávněn podat proti dlužníkovi návrh na výkon rozhodnutí či exekuční návrh 

pro vymožení dluhu, který je předmětem této dohody. 

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude soudem zjištěn úpadek dlužníka, potom se dnem 

předcházejícím dni zjištění úpadku tato dohoda o splátkách ruší.  

 

V. 

Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných číslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů: 

Uzavření této dohody bylo schváleno Zastupitelstvem města Svitavy dne ……………… . 

Ve Svitavách dne ……………… 

 

 

Dlužník : Za věřitele: 

 

 

 

…………………………………                                        ………………………………… 

xxxx xxxx                                                                        

                                                                                           starosta města Svitavy 


