Pohledávky
- stanoviska vybraných správců k jejich správě
Odbor dopravních a správních agend
Co se týká směrnice ohledně vymáhání nezaplacených pohledávek, tak odbor postupuje dle
této směrnice. Kolegyně, která se tímto zabývá, odhaduje úspěšnost upomínky k zaplacení na
zhruba jednu třetinu oslovených dlužníků. Ten zbytek je z větší části vědomé zneužívání
nevymahatelnosti závazku v případě nesolventnosti přestupce.
Hlavní příčina nezaplacených pokut za dopravní přestupky je tedy v nedokonalosti systému
vymáhání, který je mnohými osobami zmapován a vědomě zneužíván. Ve většině případů
nevede ani desetileté období určené k vymáhání exekuce k požadované úhradě pohledávky.
Mám za to, že by se tím měl zabývat někdo na vyšší úrovni.
Ing. Jindřich Havelka
vedoucí odboru
Odbor dopravních a správních agend

Odbor správy majetku města
Odbor SMM každý měsíc dostává od správce přehled aktuálních dlužníků jak u bytů, tak u
nebytových prostor. Sestava je zpracována pro pohledávky po lhůtě splatnosti. U pohledávek
po lhůtě splatnosti vyšší než jeden rok se jedná ve všech případech o řešené záležitosti. Mimo
výpovědi jsou podávány žaloby na dluh a také žaloby na vyklizení (v případě, že dlužník byt
sám nepředá). Je skutečností, že ani podaná žaloba nezmění platební morálku, spíše naopak.
Všechny případy jsou následně předávány exekutorské kanceláři v Přerově. V některých
případech lze dovodit, že vymahatelnost je velmi nízká.
Ing. Karel Lecián
vedoucí odboru
Odbor správy majetku města

Ekonomický odbor
Nedoplatky za komunální odpad jsou upomínány a vymáhány. V roce 2015 se na výběru
poplatku za komunální odpad pozitivně projevilo rozesílání upomínky s náhradním termínem
úhrady, rozesláno ve III. čtvrtletí 2015, a upozornění, že v případě neuhrazení jim bude
vystaven platební výměr s navýšením o jednonásobek.
V roce 2016 je více medializována a připomínána povinnost úhrady poplatku za komunální
odpad, opět je zaveden výběr poplatku v jednotlivých městských částech.
Problém při vymáhání nedoplatků je u osob s trvalým pobytem na městském úřadě (750
osob), u kterých není známa adresa přechodného pobytu a vymáhání pohledávek je velmi
obtížné.
Ing. Ivana Martináková
vedoucí oddělení
Ekonomický odbor
odd. rozpočtů a financování

