
 
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO M ĚSTA č. 14 

 DNE: 12. 5. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 14/2016/OP/8 

 

NÁZEV: 
 

Inventarizace 2015 – vy řazení majetku a odpis pohledávek 

 

ANOTACE: 
 
Vyřazení majetku, odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a převod 
nedobytných pohledávek na podrozvahový účet  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 
 

• vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 158 923 Kč z účetní a 
majetkové evidence dle předloženého návrhu 

• vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v částce 476 280 Kč z účetní 
evidence dle předloženého návrhu 

• odpis pohledávek z účetní evidence (trvalé vyřazení) v celkové výši 56 001 Kč dle 
předloženého návrhu 

• odpis a následnou evidenci pohledávek na podrozvahovém účtu v celkové výši 108 435 
Kč dle předloženého návrhu 

 
Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

Odbor majetkoprávní 

Předkládá: 

Rada města 

 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Inventarizace 2015 – vy řazení majetku a odpis pohledávek 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 3 
 
Popis 
Jedná se o návrh na: 
 

� vyřazení dlouhodobého majetku (požární nádrže), který zanikl při rekonstrukci náměstí  
� vyřazení nedokončeného hmotného majetku – akce nebude realizována 
� odpis pohledávek, které jsou pohledávkami nedobytnými  z důvodu úmrtí povinného, 

zániku – výmazu z obchodního rejstříku 
� odpis pohledávky z účetní evidence na podrozvahový účet, pro případ, že by povinný 

zaplatil  
 
Geneze případu 
 
RM č. 40 na svém zasedání dne 18. 4. 2016 projednala všechny předložené návrhy na vyřazení 
nefunkčního majetku, nedokončeného majetku a návrhy na odpis pohledávek. 
Usn. č. 594/2016/OP schválila: 

• vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku 
v celkové částce 97 137,74 Kč z účetní a majetkové evidence dle předloženého návrhu 

• vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 9 674 Kč z účetní a 
majetkové evidence dle předloženého návrhu 

• vyřazení nedokončeného hmotného majetku v částce 52 323,40 Kč z účetní evidence dle 
předloženého návrhu 

• odpis pohledávek v celkové výši 27 257 Kč z účetní evidence (trvalé vyřazení) dle 
předloženého návrhu 

RM předkládá ZM k projednání: 

• návrh na vyřazení dlouhodobého majetku, který zanikl při rekonstrukci náměstí 
• návrh na odpis pohledávek, které jsou vyšší než 20 000 Kč/případ 
• návrh na vyřazení nedokončeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč 

 

Návrh řešení 
Schválit: 

• vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 158 923 Kč z účetní a 
majetkové evidence dle předloženého návrhu 

• vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v částce 476 280 Kč dle 
předloženého návrhu 

• odpis pohledávek z účetní evidence (trvalé vyřazení) v celkové výši 56 001 Kč dle 
předloženého návrhu 

• odpis a následnou evidenci pohledávek na podrozvahovém účtu v celkové výši 108 435 Kč 
dle předloženého návrhu 

 
Varianty návrhu usnesení 
Nejsou doporučeny. 
 
Doporu čení předkladatele 
RM doporučuje schválit předložený materiál. 



Město Žďár nad Sázavou
IČ:  00295841

Popis objektu Datum nabytí
Pořizovací cena 
účetní Účetní oprávky

Zůstatková cena 
účetní

Opravná 
položka

-

68/68A
Požární nádrž pod náměstím Republiky, ZR,p.č. 
13/1 - 1.7.1998 158 923,00 71 715,00 87 208,00 87 208,00

158 923,00 71 715,00 87 208,00

Požární nádrž byla při rekonstrukci náměstí zrušena - zavezena. 

1

Příloha č. 1

NÁVRH NA VYŘAZENÍ  DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU - STAVEB 

Inventární číslo

Třída majetku : 021 0600



Město Žďár nad Sázavou

IČ:  00295841

Název akce Cena

Přístavba denního stacionáře 49 980,00 Kč

Kanalizace v obci Stržanov 382 800,00 Kč

Klub seniorů Dolní 1 43 500,00 Kč

Celkem - ke schválení ZM 476 280,00 Kč

Popis - odbor RUP

V r. 2009 vypracována projektová 

dokumentace; dle sdělení bývalého vedení 

p.o. Sociální služby města ZR nebude stavba 

realizována.

Vypracovaná projektová dokumenace 

sloužila jako podklad pro akci, kterou 

realizovala společnost SVaK Žďársko.

V r. 2006 vypracována projektová 

dokumentace; dle sdělení p.o. Sportis, 

stavba nebude realizována.

Příloha č. 2

NÁVRH NA VYŘAZENÍ NEDOKONČENÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

Návrhy byly předloženy: 

 - odborem rozvoje a územního plánování 



Město Žďár nad Sázavou Příloha č. 3
IČ:  00295841

VARIABILNÍ 
SYMBOL ČÁSTKA

900068 32 187,00

P. R., ZR 23 814,00

56 001,00

J. L., ZR 77 130,00

H. O., R, ZR 31 305,00

108 435,00

164 436,00

MAJETKOPRÁVNÍ

úmrtí nájemce; nevymožitelná pohledávka 
usnesení exekutora č.j.: 198 EX 1217/13-38

TRVALÉ VYŘAZENÍ Z ÚČETNÍ EVIDENCE

nevymožitelná pohledávka, usnesení exekutora č.j.: 
059 EX 575/06-21

nevymožitelná pohledávka, usnesení exekutora č.j. 
59 EX 2030/07-40

NÁVRH NA ODPIS POHLEDÁVEK - ZM

ODBOR POPIS

dlužník:  J A P - STAVEBNÍ spol s r.o. - zrušen 
konkurz, následně rozhodnuto o zrušení 
společnosti a výmazu z obchodního rejstříku

PŘEVOD NA PODROZVAHOVOU EVIDENCI

CELKEM:


