
 
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 26 

 DNE: 12.10.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 389/2015/OP 

 

NÁZEV: 
 

Vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek 

 

ANOTACE: 
Vyřazení majetku 
Vyřazení nefunkčního majetku, nepotřebného majetku, poškozeného majetku, věcí nalezených, 
odpis nedobytných pohledávek, Smlouva o bezúplatném převodu uzavřená mezi městem ZR a 
příspěvkovými organizacemi Poliklinika Žďár nad Sázavou a Active – SVČ 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje: 

• vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, poškozeného majetku v celkové částce  
57 934,30 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 1) 

• vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně 765 901,75 Kč dle předloženého 
návrhu (příloha č. 2) 

• předložený návrh u věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou podle §135 
obč.zákoníku - věci nalezené k 31.12.2013 (příloha č. 4) 

• vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek  v celkové částce 241 200 Kč                            
dle předloženého návrhu  (příloha č. 5a, 5b) 

• převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v celkové částce  313 867,50 
Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 6a, 6b, 6c) 

• Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Poliklinika Žďár 
nad Sázavou, příspěvková organizace, Studentská 4, Žďár nad Sázavou, 
v předloženém znění 

• Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Active - SVČ,    
příspěvková organizace, se sídlem Dolní 3, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění 

Rada města po projednání doporučuje ZM schválit: 

• návrh na převod nedobytných pohledávek  na podrozvahový účet v celkové částce              
148 000 Kč dle předloženého návrhu  (příloha č. 7) 

• návrh na vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek v celkové částce 190 312,88 
Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 8a, 8b) 
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Název materiálu: Vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek 
 
Počet stran: 2  
 
Počet příloh: 15 
 
 
Popis 
Jedná se o návrh na: 
 

� vyřazení nefunkčního, poškozeného majetku, jehož oprava by byla nerentabilní 
� vyřazení nepotřebného majetku s návrhem na bezúplatný převod, příp. odprodej 
� odpis pohledávek, které jsou pohledávkami nedobytnými  z důvodu úmrtí povinného, z 

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

zaplatil  
� likvidaci věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou podle § 135 obč.zákoníku 

(jedná se o věci nalezené k 31.12.2013) 
 
 
Geneze případu 
Majetkoprávnímu odboru byly doručeny návrhy na vyřazení majetku, odpis pohledávek a také 
návrh na likvidaci  věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou dle § 135 obč.zákoníku 
(věci nalezené k 31.12.2013).  
Hlavní inventarizační komise všechny předložené návrhy projednala na svém zasedání dne 
7.10.2015 a radě města předkládá k projednání a schválení: 
 

� návrh na vyřazení majetku jehož pořizovací cena je v rozmezí 5 000 Kč – 40 000 Kč. 
Jedná se o: - nefunkční majetek, jehož oprava by byla nerentabilní, který je navržen  
   k likvidaci 

           - nepotřebný majetek, který svým morálním zastaráním neodpovídá    
             požadavkům pro efektivní poskytování služeb klientům.  
  Nepotřebný majetek byl nabídnut příspěvkovým organizacím města.  
  Na tuto nabídku reagovala Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace a   
  ACTIVE–SVČ, příspěvková organizace.  
  Hlavní inventarizační komise RM proto předkládá ke schválení Smlouvy o bezúplatném 
  převodu majetku na výše uvedené příspěvkové organizace.  
  Zbylý nepotřebný majetek byl oddělením informatiky navržen k prodeji zaměstnancům, a to 
  za cenu 300 Kč/ks. V případě nezájmu o nepotřebný majetek oddělení informatiky   
  navrhuje likvidaci tohoto  majetku. 
 
� návrh na odpis nedobytných pohledávek v rozmezí 1 001 Kč – 19 999 Kč/případ  
  Jedná se o: - odpis nedobytných pohledávek a jejich následnou evidenci na   
               podrozvahových účtech 
           - odpis nedobytných pohledávek (úplné vyřazení) z účetní evidence Města 
                        Žďár nad Sázavou 

 
Hlavní inventarizační komise zároveň předkládá k projednání návrh na odpis pohledávek, které 
jsou vyšší než 20 000 Kč/případ.  
Všechny návrhy na odpis pohledávek jsou správci uvedených pohledávek zdůvodněny. 

 
 
 



Návrh řešení 
Schválit:  

� vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, poškozeného majetku v celkové částce  
57 934,30 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 1) 

� vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně 765 901,75 Kč dle předloženého 
návrhu (příloha č. 2) 

� předložený návrh u věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou podle §135 
obč.zákoníku - věci nalezené k 31.12.2013 (příloha č. 4) 

� vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek  v celkové částce 241 200 Kč                            
dle předloženého návrhu  (příloha č. 5a, 5b) 

� převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v celkové částce  313 867,50 
Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 6a, 6b, 6c) 

� Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Poliklinika Žďár 
nad Sázavou, příspěvková organizace, Studentská 4, Žďár nad Sázavou, 
v předloženém znění 

� Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Active - SVČ,    
příspěvková organizace, se sídlem Dolní 3, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění 

 
Doporučit zastupitelstvu města: 

� schválit návrh na převod nedobytných pohledávek  na podrozvahový účet v celkové 
částce 148 000 Kč dle předloženého návrhu  (příloha č. 7) 

� schválit návrh na vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek v celkové částce 
190 312,88 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 8a, 8b) 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

� Nejsou doporučeny 

 
Doporu čení předkladatele 
Hlavní inventarizační komise doporučuje schválit vyřazení majetku, odpis pohledávek  a likvidaci 
věcí nalezených dle předloženého materiálu. 
 
 
. 
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Zápis z jednání hlavní inventarizační komise dne 7.10.2015 

 

 

Přítomni:  Ing. S.H., JUDr. S.P., Ing. M.P., J.V., Ing. L.V., P.Š. 
 
Omluveni:  Ing. A.T. 
 
Zapisovatel:  P.Š. 
 
 
 Majetkoprávnímu odboru byly p ředloženy: 

 - návrhy na vyřazení nefunkčního, poškozeného majetku, jehož oprava by byla nerentabilní 
 - návrhy na vyřazení nepotřebného majetku 
 - návrhy na vyřazení nedobytných pohledávek 
 - seznam věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou podle §135        
     obč.zákoníku (věci nalezené k 31.12.2013) 
 
1. HIK projednala  předložené návrhy na:  
      - vyřazení nefunkčního, poškozeného a nepotřebného majetku v celkové  částce 

   858 888,05 Kč 
      - vyřazení pohledávek v celkové částce 941 345,38 Kč 
 - seznam věcí nalezených a předaných MěÚ (r.2013) Žďár nad Sázavou podle §135   
   obč.zákoníku (věci nalezené k 31.12.2013) 
   
2.   HIK schvaluje:                                                                                                                                          
 - vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, poškozeného majetku v celkové  částce       
   30 314 Kč  dle předložených návrhů. (pořizovací cena  majetku <  5.000 Kč/ks) 

     - vyřazení nepotřebného majetku v částce 4 738 Kč a jeho bezúplatný převod na   
  příspěvkovou organizaci - Poliklinika  Žďár nad Sázavou, která o uvedený majetek projevila 
  zájem 

     - odpis pohledávek (hodnota pohledávek – max. 1.000 Kč/případ) v celkové částce 47 965 Kč,   
   z toho:                                            

� převod nedobytných pohledávek v částce 41 165 Kč na podrozvahové účty dle 
předložených návrhů 

� vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek v částce 6 800 Kč z podrozvahové 
evidence dle předložených návrhů  

  . 
3.  HIK předkládá RM: 

- návrhy na vyřazení majetku  v celkové částce 823 836,05 Kč ( pořizovací cena majetku 
  5 000 Kč  - 40 000 Kč/ks). Jedná se o vyřazení: 

� nefunkčního, poškozeného majetku, jehož oprava by byla nerentabilní v celkové výši 
57 934,30 Kč  s návrhem na likvidaci (příloha č.1) 

� nepotřebného majetku v celkové výši 765 901,75 Kč s návrhem na bezúplatný převod 
tohoto majetku. Oddělením informatiky byly osloveny příspěvkové organizace města. 
Zájem prozatím projevila příspěvková organizace:  

  a) Poliklinika  Žďár nad Sázavou – předkládáme Smlouvu o bezúplatném převodu 
  b) Active SVČ, příspěvková organizace Dolní 3, Žďár nad Sázavou – předkládáme 
      Smlouvu o bezúplatném převodu 
Oddělení informatiky navrhuje  zbylé kusy nepotřebného majetku nabídnout k odprodeji 
zaměstnancům  za cenu 300 Kč/kus. Majetek, o který nebude zájem předat k likvidaci. 
(příloha č. 2) 
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- návrhy na odpis pohledávek v celkové výši 893 380,38 Kč (příloha č. 3), z toho: 

� vyřazení ( úplný odpis) nedobytných pohledávek ve výši  431 512,88 Kč    
� převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet ve výši 461 867,50  Kč 

 - seznam věcí nalezených a předaných MěÚ (r.2013) Žďár nad Sázavou podle §135   
   obč.zákoníku (věci nalezené k 31.12.2013) s návrhem na likvidaci (příloha č. 4) 

 
 
4.   HIK navrhuje RM:  

 - schválit vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, poškozeného majetku v celkové    
   výši  57 934,30 Kč (majetek s pořizovací cenou > 5.000 Kč a < 40.000 Kč) dle předloženého 
   návrhu (příloha č. 1) 

 - schválit vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně 765 901,75 Kč dle       
   předloženého návrhu (příloha č. 2) 

 - schválit Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Poliklinika Žďár 
   nad Sázavou, příspěvková organizace, Studentská 4, Žďár nad Sázavou, v předloženém 
   znění 

 - schválit Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Active SVČ, 
   příspěvková organizace, se sídlem Dolní 3, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění 

 - schválit předložený návrh u věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou podle 
   §135 obč.zákoníku - věci nalezené k 31.12.2013 (příloha č. 4) 

 - schválit vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek  (pohledávky 1 001 Kč –    
   19 999Kč/případ)   v celkové částce 241 200 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 5a, 5b) 

     - schválit převod nedobytných pohledávek (pohledávky 1 001 Kč – 19 999 Kč/případ) na 
    podrozvahový účet ve výši 313 867,50 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 6a, 6b, 6c) 

     - předložit ZM návrh na převod nedobytných pohledávek (pohledávky od 20 000 Kč/případ) 
   na podrozvahový účet ve výši 148 000 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 7) 

    - předložit ZM návrh na vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek (pohledávky od 
   20 000 Kč/případ) v celkové částce 190 312,88 Kč dle předloženého návrhu 
   (příloha č. 8a, 8b) 

   
Návrh na usnesení:  

Rada města po projednání schvaluje: 

� vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, poškozeného majetku v celkové částce  
57 934,30 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 1) 

� vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně 765 901,75 Kč dle předloženého návrhu 
(příloha č. 2) 

� předložený návrh u věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou podle §135 
obč.zákoníku - věci nalezené k 31.12.2013 (příloha č. 4) 

� vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek  v celkové částce 241 200 Kč                            
dle předloženého návrhu  (příloha č. 5a, 5b) 

� převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v celkové částce  313 867,50 Kč           
dle předloženého návrhu (příloha č. 6a, 6b, 6c) 

� Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Poliklinika Žďár nad 
Sázavou, příspěvková organizace, Studentská 4, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění 

� Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Active SVČ,    
příspěvková organizace, se sídlem Dolní 3, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění 
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Rada města po projednání doporučuje ZM schválit: 

� návrh na převod nedobytných pohledávek  na podrozvahový účet v celkové částce              
148 000 Kč dle předloženého návrhu  (příloha č. 7) 

� návrh na vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek v celkové částce 190 312,88 Kč  
      dle předloženého návrhu (příloha č. 8a, 8b) 
 
 
 

 

Žďár nad Sázavou 7.10.2015 



Popis objektu Datum nabytí Počet kusů
Pořizovací 
cena 

Třída 
majetku

5842/0 myčka EXTHEME 9160 TSS 20.9.2004 1 15 360,00 028 0020
6654/0 monitor 17" LCD ACER AL 28.12.2005 1 7 306,60 028 0020
7350/0 Tiskárna hp LaserJet P 2015 dn 22.8.2008 1 8 767,70 028 0020

31 434,30

Evid. 
jednotka 
- kód Inventární číslo Popis objektu Datum nabytí 

Pořizovací 
cena 

Oprávky 
účetní

Zůstatková 
cena účetní

0902 53/0/136
Pramen Sázavy, Z. Macháček,  dřevěná plastika p.č. 48, k.ú. Město ZR - KÚ Město 
Žďár parc. č. 48 16.8.2007 9 000,00 7 294,00 1 706,00

0902 61/0/136
Anděl Santiniho, J.E.Španihel, dřevěná plastika p.č. 728, k.ú. Zámek - KÚ Zámek Žďár 
parc. č. 728 16.8.2007 9 000,00 7 294,00 1 706,00

0902 62/0/136
Achrám pro modřín, J.E.Španihel, dřevěná plastika p.č. 728, k.ú. Zámek - KÚ Zámek 
Žďár parc. č. 728 16.8.2007 8 500,00 6 943,00 1 557,00

26 500,00 21 531,00 4 969,00

57 934,30

Celkem:

NEFUNKČNÍ MAJETEK CELKEM:

Třída majetku : 021 0600

Odbor rozvoje a územního plánování navrhuje k vyřazení dřevěné plastiky, u kterých není možné, z důvodu špatného technického stavu, provést opravu. 
Dřevěné plastiky jsou rozmístěny v exteriéru, jsou trvale vystaveny povětrnostním vlivům, čímž mají omezenou a poměrně krátkou dobu životnosti. 
Přestože jsou některá díla pravidelně ošetřována povrchovými impregnančními nátěry, nelze zabránit postupnému rozkladu dřeva.  Dále dochází 
působením dřevokazných hub nebo dřevokazného hmyzu ke snížení estetické hodnoty. Na veřejných prostranstvích mohou přímo ohrožovat životy a 
zdraví lidí.

Město Žďár nad Sázavou
IČ:  0295841

Návrh na vyřazení dřevěných plastik

Příloha č. 1

Radě města je předkládán seznam majetku, který je nefunkční. Oprava tohoto majetku by byla nerentabilní. Uvedený majetek je navržen k likvidaci.

Souhrn aktivních 
inventárních čísel

Název místnosti (HM) : návrh - září 2015 - nefunk ční majetek



Popis objektu Datum nabytí 
Počet 
kusů

Pořizovací cena 
evidenční

Třída 
majetku

-

501657/9999 Tiskarna HP LJ 6L 6.11.1998 1 12 775,35 028 0020

501963/9999 kartoték. skříň 11.5.2000 1 30 439,00 028 0020

501971/0 kartoték. skříň 22.6.2006 1 30 439,00 028 0020

501974/9999 kartoték. skříň 11.5.2000 1 30 439,00 028 0020

501978/0 kartoték. skříň 22.6.2006 1 30 439,00 028 0020

502040/9999 kartoték. skříň 25.8.2000 1 31 207,60 028 0020

502041/9999 kartoték. skříň 25.8.2000 1 31 207,60 028 0020

502046/9999 kartoték. skříň 25.8.2000 1 31 207,60 028 0020

502119/9999 Tiskarna HP LJ 1100 21.12.2000 1 15 331,75 028 0020

502360/9999 tiskarna HPLJ 1100 6.6.2001 1 17 561,90 028 0020

502368/9999 tiskarna HPLJ 1100 ces.option 24.4.2001 1 16 945,80 028 0020

502392/9999 kartoték. skříň 20.6.2001 1 36 966,00 028 0020

502393/9999 kartoték. skříň 20.6.2001 1 36 966,00 028 0020

5173/154 tiskárna HP LJ 1100 1.8.1999 1 16 686,00 028 0020

5186/0 tiskárna HP Laser Jet 1100 2.12.1999 1 16 560,00 028 0020

5191/0 tiskárna HP Laser Jet 1100 4.1.2000 1 16 560,00 028 0020

5193/0 tiskárna HP Laser Jet 1100 4.1.2000 1 16 560,00 028 0020

5669/0 monitor LCD 19  /správce GIS/ 14.8.2003 1 30 700,10 028 0020

5717/0 tiskárna MINOLTA PagePro 14.11.2003 1 5 490,00 028 0020

6628/0 monitor 17" LCD Hyundai 7.12.2005 1 6 788,95 028 0020

6636/0 monitor 17" LCD Hyundai 7.12.2005 1 6 788,95 028 0020

6640/0 monitor 17" LCD Hyundai 7.12.2005 1 6 788,95 028 0020

6656/0 monitor 17" LCD ACER AL 28.12.2005 1 7 306,60 028 0020

6667/0 monitor 17" LCD ACER AL 28.12.2005 1 7 306,60 028 0020

6703/1 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 1 5 339,00 028 0020

6705/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 1 5 339,00 028 0020

6706/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 1 5 339,00 028 0020

6707/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 1 5 339,00 028 0020

6708/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 1 5 339,00 028 0020

6709/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 1 5 339,00 028 0020

6710/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 1 5 339,00 028 0020

6711/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 1 5 339,00 028 0020

6712/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 1 5 339,00 028 0020

6820/0 Počítač Quattro MDT 18.10.2006 1 12 595,00 028 0020

Název místnosti (HM) : návrh - září 2015 - nepot řebný majetek

Město Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841

Seznam majetku navrženého k vyřazení - předloženo RM

Souhrn aktivních 
inventárních čísel

Oddělením informatiky byl k vyřazení navržen nefunkční a nepotřebný majetek. Nepotřebný majetek 
svým morálním zastaráním neodpovídá požadavkům pro efektivní poskytování služeb klientům. 
Tiskárny navržené k vyřazení jsou pomalé a již byly nahrazeny rychlejšími, LCD monitory byly 
nahrazeny novými a většími. Kartotékové skříně byly nahrazeny (úspora místa) rotační kartotékou. 
Oddělení informatiky navrhuje bezúplatný převod nepotřebného majetku na příspěvkové organizace 
města (v případě zájmu), případně odprodej zaměstnancům města - navržená prodejní cena u 
výpočetní techniky 300 Kč/ks. V případě, že o nepotřebný majetek nebude zájem, pak navrhuje 
likvidaci tohoto majetku.
Nefunkční majetek je navržen k likvidaci.

Příloha č. 2

1



Popis objektu Datum nabytí 
Počet 
kusů

Pořizovací cena 
evidenční

Třída 
majetku

Souhrn aktivních 
inventárních čísel

6853/0 Počítač Quattro MDT 25.10.2006 1 13 690,00 028 0020

6857/0 Monitor Samsung 710N  17"LCD 25.10.2006 1 5 174,00 028 0020

6859/0 Monitor Samsung 710N  17"LCD 25.10.2006 1 5 174,00 028 0020

6861/0 Monitor Samsung 710N  17"LCD 25.10.2006 1 5 174,00 028 0020

700242/8888 skříň kartotéková 2.5.2000 1 30 439,00 028 0020

700243/8888 skříň kartotéková 2.5.2000 1 30 439,00 028 0020

7146/0 PC OFFICE I10/C/L420/1024 5.12.2007 1 9 728,00 028 0020

7147/0 PC OFFICE I10/C/L420/1024 5.12.2007 1 9 728,00 028 0020

7148/0 PC OFFICE I10/C/L420/1024 5.12.2007 1 9 728,00 028 0020

7150/0 PC OFFICE I10/C/L420/1024 5.12.2007 1 9 728,00 028 0020

7151/0 PC OFFICE I10/C/L420/1024 5.12.2007 1 9 728,00 028 0020

7152/0 PC OFFICE I10/C/L420/1024 5.12.2007 1 9 728,00 028 0020

7154/0 PC OFFICE I10/C/L420/1024 5.12.2007 1 9 728,00 028 0020

7155/0 PC OFFICE I10/C/L420/1024 5.12.2007 1 9 728,00 028 0020

7158/0 PC OFFICE I10/C2/E4300/1024 5.12.2007 1 11 970,00 028 0020

7159/0 PC OFFICE I10/C2/E4300/1024 5.12.2007 1 11 970,00 028 0020

7160/0 PC OFFICE I10/C2/E4300/1024 5.12.2007 1 11 970,00 028 0020

7163/0 PC OFFICE I10/C2/E4300/1024 5.12.2007 1 11 970,00 028 0020
765 901,75Celkem nefunkční majetek:
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Město Žďár nad Sázavou Příloha č. 3
00295841

RM ZM

1 001Kč -19 999 Kč od 20 000 Kč

majetkoprávní 45 000,00 Kč 71 312,88 Kč

dopravy 492 567,50 Kč 267 000,00 Kč

obecní živnostenský 17 500,00 Kč 0,00 Kč

Odbor M ěÚ
evidenci na 
podrozvahových ú čtech

úplný odpis - vy řazení z 
účetní evidence

majetkoprávní 37 000,00 Kč 79 312,88 Kč
dopravy 407 367,50 Kč 352 200,00 Kč
obecní živnostenský 17 500,00 Kč 0,00 Kč

Kontrolní výpo čet

majetkoprávní
dopravy
obecní živnostenský

Odbor M ěÚ
evidenci na 
podrozvahových ú čtech

úplný odpis - vy řazení z 
účetní evidence

majetkoprávní 37 000,00 Kč 8 000,00 Kč
dopravy 259 367,50 Kč 233 200,00 Kč
obecní živnostenský 17 500,00 Kč 0,00 Kč

Kontrolní výpo čet

893 380,38 Kč

Finanční přehled  pohledávek navržených k odpisu - 
předloženo k projednání RM

odbor

555 067,50 Kč 338 312,88 KčCelkem k 
projednání 893 380,38 Kč

Pohledávky navržené pro:

Celkem 461 867,50 Kč 431 512,88 Kč

Finanční přehled  pohledávek navržených k odpisu - 
předloženo ke schválení RM

odbor
RM

1 001Kč -19 999 Kč
45 000,00 Kč

492 567,50 Kč
17 500,00 Kč

Celkem k odpisu 555 067,50 Kč

555 067,50 Kč

RM - pohledávky navržené pro:

Celkem 313 867,50 Kč 241 200,00 Kč



 
                 Příloha č. 4 
 
 
 
 
MěÚ Žďár nad Sázavou 
Majetkoprávní odbor 
 
 
 
 
5.10.2015 
 
 
Věci nalezené 
 
Předkládám k projednání seznam věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou 
podle §135 obč. zákoníku (věci nalezené k 31.12.2013). 
Jedná se o nalezené věci, kterými se již HIK zabývala 26.8.2014 a následně RM dne 
1.9.2014 schválila navržený postup, tzn. využití těchto věcí pro potřeby dětského 
dopravního hřiště (kola) a případně prodej těchto věcí (kola, řetízek).  
Vzhledem k tomu, že o tyto věci nebyl vůbec žádný zájem, předkládám návrh nový.  
 

č.nálezu popis nálezu nový návrh 
č. 58 řetízek z chirurgické oceli  likvidace 
č. 102 dámské jízdní kolo zn. Ford  likvidace 
č. 114 jízdní kolo zn.  AlltTerrimEagle   likvidace 

 
 
 
 
 
A.B. 



Příloha č. 5a

Variabilní 
symbol

Výše 
předpisu Dluh Stav

Datum 
splatnosti Název druhu platby

4472009441 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1.2.2010 Pokuta

4472010118 4 000,00 4 000,00 4 000,00 20.5.2010 Pokuta

8 000,00 8 000,00 8 000,00

Město Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841

Přehled nedobytných pohledávek navržených k odpisu (úplné vyřazení) z účetní 
evidence  - pohledávky nad  1.000 Kč (k projednání a schválení RM)

Majetkoprávní odbor navrhuje k odpisu nedobytné pohledávky, které nebyly ze 
strany povinných uhrazeny. Jedná se o: 

 -  pohledávky, kdy povinní zemřeli. V dědickém řízení nebyly pohledávky pro
    nemajetnost uspokojeny. 
    Tyto pohledávky navrhuje majetkoprávní odbor k odpisu (úplnému vyřazení) 
    z účetní evidence. 
    Celková výše pohledávek navržených k odpisu činí 8 000 Kč. 
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                Příloha č. 5b 

Pohledávky navrhované na vy řazení z úč. evidence  
 
Odbor dopravy navrhuje vyřazení uvedených pohledávek, identifikovaných následujícími VS, 
které jsou vedeny na podrozvahovém účtu: 

 
 
1. 1310800332   

      - pohledávka 3.000,-- Kč  
      - právní moc rozhodnutí 26.3.2008 
      - výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 

- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 23.2.2009 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  

 
 

2. 1310701913  
      - pohledávka 3.000,-- Kč  
      - právní moc rozhodnutí 16.11.2007 
      - výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
      - cizinec 

- odepsáno na podrozvahu 23.2.2009 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  

 
 

3. 1310700270 + 1320700270   
- pohledávka 3.500,-- Kč (pokuta 2.500,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 

      - právní moc rozhodnutí 24.7.2007 
      - výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 

- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 23.2.2009 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  

 
 

4. 1310600101  
- pohledávka 1.500,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 22.2.2006 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 23.2.2009 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  
 
 

5. 1310501671   
- pohledávka 4.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 20.12.2006 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
 - cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 23.2.2009 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  
 
 

6. 1310005658   
- pohledávka 5.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 24.8.2005 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
 - cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 23.2.2009 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná 
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7. 1310092011   
- pohledávka 1.500,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 23.1.2010 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  

 
 

8. 1310900686   
- pohledávka 1.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 23.7.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  
 
 

9. 1310900198   
- pohledávka 4.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 6.5.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  
 
 

10. 1310900129   
- pohledávka 4.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 4.3.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  
 
 

11. 1310802709   
- pohledávka 10.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 26.2.2009 
- výzva k zaplacení pokuty 
- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  
 
 

12. 1310701786 + 1320701786   
- pohledávka 16.000,-- Kč (pokuta 15.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 3.10.2007 
- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná 
 
 

13. 1310700512   
- pohledávka 1.500,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí 15.5.2007 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- exekuce na majetek povinného 29.2.2008 
- exekuce srážkou ze mzdy 13.2.2009 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinného 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
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- pohledávka je nedobytná 
 

 
14. 1310601421 + 1320601421   

- pohledávka 3.000,-- Kč (pokuta 2.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 30.1.2007 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 27.12.2007 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 7.7.2008 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinného 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- pohledávka je nedobytná 

 
 

15. 1310601302  
- pohledávka 3.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 29.11.2006 
- opakované výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 26.1.2008 
- exekuce na majetek povinného 5.5.2008 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 4.12.2012 
- exekuce srážkou z důchodu 23.1.2013 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- povinný zem řel a nezanechal majetek 
- pohledávka je nedobytná 
 
 

16. 1310600730   
- pohledávka 2.000,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí  29.11.2006 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 20.12.2007 
- exekuce na majetek povinného 8.2.2008 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinného 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- pohledávka je nedobytná 
 
 

17. 1310600648 + 1320600648   
- pohledávka 11.000,-- Kč (pokuta 10.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 22.11.2006 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 20.12.2007 
- exekuce na majetek povinného 8.2.2008 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinného 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- pohledávka je nedobytná 

 
 
18. 1310601541   

- pohledávka 4.000,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí 20.12.2006 (doručeno prostř. opatrovníka) 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 20.12.2007 
- exekuce na majetek povinného 20.2.2008 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinného 
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- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- pohledávka je nedobytná 

 
 

19. 1310001537 + 1320001537   
- pohledávka 12.000,-- Kč (pokuta 10.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 27.1.2006 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.8.2006 
- exekuce na majetek povinného 11.9.2006 
- exekuce srážkou ze mzdy 25.2.2009 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinného 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- pohledávka je nedobytná 

 
20. 1310600932  

- pohledávka 4.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 16.11.2006 
- doručeno prostřednictvím opatrovníka 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 27.12.2007 
- exekuce na majetek povinného 3.3.2008 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 3.7.2008 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinného 
- odepsáno na podrozvahu 19.4.2010 
- pohledávka je nedobytná 
 

 
21. 1310050479 + 1320050479   

- pohledávka 3.000,-- Kč  (pokuta 2.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 19.8.2005 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě  
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  13.4.2007 
- exekuce na majetek povinné 18.5.2007 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinné 14.2.2008 
- exekuce prodejem nemovitostí povinné 5.11.2008 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinné 
- odepsáno na podrozvahu 19.4.2010 
- pohledávka je nedobytná 
 

 
22. 1310051290   

- pohledávka 4.000,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí  24.11.2005 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  20.9.2006 
- exekuce na majetek povinného 3.10.2006 
- exekuční řízení zastaveno, povinný zem řel a nezanechal majetek 
- odepsáno na podrozvahu 23.2.2009 
- pohledávka je nedobytná 

 
 

23. 1310050177   
- pohledávka 2.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 31.3.2005 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- povinný zem řel a nezanechal majetek, d ědické řízení bylo zastaveno 
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- odepsáno na podrozvahu 23.2.2009 
- pohledávka je nedobytná 
 

 
24. 1310051099   

- nedoplatek 5.500,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 22.9.2005 
- žádost o povolení splátkového kalendáře 
- dohoda o splátkách (porušena, pohledávka uhrazena pouze částečně) 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu  
- návrh na nařízení exekuce 26.10.2009 
- exekuce na majetek povinného a přikázáním peněžité pohledávky 3.3.2010 
- exekuce srážkou z důchodu 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- pohledávka je nedobytná 
 

 
25. 1310601969   

- pohledávka 2.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 21.3.2007 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 27.12.2007 
- exekuce na majetek povinného 30.4.2008 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinného 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- pohledávka je nedobytná 
 
 

26. 1310600816   
- pohledávka 2.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 19.10.2006 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 20.12.2007 
- exekuce na majetek povinného 8.2.2008 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinného 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- pohledávka je nedobytná 
 

27. 1310600844 + 1320600844   
- pohledávka 16.000,-- Kč (pokuta 15.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 15.9.2006 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 27.12.2007 
- exekuce na majetek povinného 3.3.2008 
- exekuce prodejem nemovitosti 2.4.2008 
- exekuční řízení zastaveno, povinný zem řel a nezanechal majetek 
- odepsáno na podrozvahu 21.2.2011 
- pohledávka je nedobytná 
 
 

28. 1310100346   
      - pohledávka 2.500,-- Kč  
      - právní moc rozhodnutí 7.4.2010 
      - výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
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- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 31.12.2012 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná 
 
 

29. 1310902203   
- pohledávka 3.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 24.2.2010 
- povinný zem řel a nezanechal majetek 
- odepsáno na podrozvahu 31.12.2012 
- pohledávka je nedobytná 
 
 

30. 1310801607   
- pohledávka 4.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 5.8.2008 
- výzva k zaplacení pokuty 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuční řízení zastaveno, povinný zem řel a nezanechal majetek 
- odepsáno na podrozvahu 31.12.2012 
- pohledávka je nedobytná 
 
 

31. 1310800969   
- pohledávka 10.000,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí 3.5.2008 
- výzva k zaplacení pokuty 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 15.10.2009 
- exekuce na majetek povinného 2.2.2010 
- od r. 2011 je povinný dlouhodobě v likvidaci, bez majetku 
- odepsáno na podrozvahu 31.12.2012 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
- pohledávka se jeví jako nedobytná 
 
 

32. 1310800194   
- pohledávka 3.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 27.2.2008 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 15.10.2009 
- exekuce na majetek povinného 12.11.2009 + 2.3.2010 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinného 
- odepsáno na podrozvahu 31.12.2012 
- pohledávka je nedobytná 
 
 

33. 1310702447 + 1320702447   
- pohledávka 6.000,-- Kč (pokuta 5.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč)  
- právní moc rozhodnutí 30.1.2008 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 15.10.2009 
- exekuce na majetek povinné 12.11.2009 + 21.1.2010 
- exekuce srážkou z důchodu 27.9.2010 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 31.12.2012 
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- pohledávka je nedobytná 
 
 
 

34. 1310702165   
- pohledávka 2.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 26.10.2007 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 15.10.2009 
- exekuce na majetek povinného 2.2.2010 
- exekuce srážkou z důchodu 9.1.2013 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 31.12.2012 
- pohledávka je nedobytná 
 
 

35. 1310701547 + 1320701547   
- pohledávka 3.500,-- Kč  (pokuta 2.500,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí 5.12.2007 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinného 4.11.2009 + 28.12.2009 + 29.1.2010 
- exekuce přikázáním pohledávky 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 31.12.2012 
- pohledávka je nedobytná 
 
  

36. 1310702035   
- nedoplatek 2.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 15.9.2007 
- výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinného 19.11.2009 
- exekuce srážkou z důchodu 7.11.2012 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 31.12.2012 
- pohledávka je nedobytná 
 
 

37. 1310701546   
- pohledávka 10.000,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí 2.8.2007 
- rozhodnutí o posečkání platby pokuty do 31.1.2008 
- výzva k zaplacení pokuty 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 15.10.2009 
- exekuce na majetek povinného 14.1.2010 + 26.1.2012 
- od r. 2011 je povinný dlouhodobě v likvidaci, bez majetku 
- odepsáno na podrozvahu 31.12.2012 
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- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
- pohledávka se jeví jako nedobytná 
 

38. 1311102097   
- pohledávka 5.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 14.1.2012 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 5.6.2013  
- exekuce srážkou z důchodu 15.11.2013 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 1.11.2013 
- pohledávka je nedobytná 
 
 

39. 1311200616   
- pohledávka 4.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 18.4.2012 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 5.6.2013  
- exekuce srážkou z důchodu 15.11.2013 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 1.11.2013 
- pohledávka je nedobytná 

 
 

40. 1310800205 + 1320800205   
- pohledávka 4.000,-- Kč (pokuta 3.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč)  
- právní moc rozhodnutí 23.5.2008 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinné 29.6.2011 
- exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech 23.9.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinné 1.11.2011 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinné 
- odepsáno na podrozvahu 15.9.2014 
- pohledávka je nedobytná  
 

 
41. 1311100836   

- pohledávka 3.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 25.6.2011 
- upozornění na nedoplatek 
- splátkový kalendář - nezaplacena ani jedna splátka 
- předání exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 5.6.2013 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 12.7.2013 
- exekuce srážkou z důchodu 30.4.2014 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 15.9.2014 
- pohledávka je nedobytná 
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42. 1311100974   

- pohledávka 2.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 1.6.2011 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 5.6.2013  
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 7.10.2013 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného a  srážkou z důchodu 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 15.9.2014 
- pohledávka je nedobytná 
 
 

43. 1311101274   
- pohledávka 3.200,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 8.7.2011 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 5.6.2013 
- exekuce srážkou z důchodu 3.6.2014 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 15.9.2014 
- pohledávka je nedobytná 

 
 

44. 1311101536   
- pohledávka 3.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 14.9.2011 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 20.5.2013 
- exekuce zřízením ex. zástavního práva na nemovitostech 14.11.2013 
- exekuce srážkou z důchodu 5.11.2013 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 15.9.2014 
- pohledávka je nedobytná 

 
 

45. 1311102428   
- pohledávka 1.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 10.12.2011 
- upozornění na nedoplatek  
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 20.5.2013 
- exekuce srážkou z důchodu 13.11.2013 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 15.9.2014 
- pohledávka je nedobytná 
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46. 1311102473   

- pohledávka 2.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 22.12.2011 
- upozornění na nedoplatek 
- předání exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 5.6.2013 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 12.7.2013 
- exekuce srážkou z důchodu 30.4.2014 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 15.9.2014 
- pohledávka je nedobytná 

 
 

47. 1311301167   
- pohledávka 4.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 22.8.2013 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.6.2014 
- exekuce srážkou z důchodu 25.6.2014 
- dle sdělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný 
- exekuční řízení bylo zastaveno z d ůvodu nemajetnosti povinného 
- odepsáno na podrozvahu 15.9.2014 
- pohledávka je nedobytná 

 
 

48. 1310801465 + 1320801465   
- pohledávka 3.500,-- Kč  (pokuta 2.500,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 8.11.2008 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- podání soudní žaloba - zamítnuta 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinného 12.10.2011 
- obecnou činností exekutorského úřadu zjištěno, že se jedná o nemajetnou    
  osobu, proti které je nařízeno již několik exekucí 
- exekuce zastavena pro nemajetnost povinného 
- odepsáno na podrozvahu 31.12.2012 
- pohledávka je nedobytná 

 
 
Odbor dopravy dále navrhuje vyřazení těchto pohledávek, dosud nevedených na 
podrozvaze, identifikovaných následujícími VS z účetní evidence:  

 
 

49. 1310801512   
- pohledávka 4.000,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí 26.8.2008 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 5.10.2011 
- exekuce zastavena z d ůvodu nemajetnosti povinného  
- pohledávka je nedobytná 
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50. 1310900283   
- pohledávka 3.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 26.3.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinného 7.6.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 10.10.2011 
- exekuce zastavena z d ůvodu nemajetnosti povinného  
- pohledávka je nedobytná 
 

 
51. 1311202301   

- pohledávka 3.000,-- Kč (pokuta 2.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 26.2.2013  
- upozornění na nedoplatek 
 - cizinec 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky (pouze započtena kauce vybraná na  
  místě policií) 
- pohledávka se jeví jako nedobytná 

 
 

52. 1311400507   
- pohledávka 3.500,-- Kč  
- pro řízení ustanoven opatrovník (zaměstnance města) 
- právní moc rozhodnutí 23.4.2014 
- upozornění na nedoplatek 
 - cizinec 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky 
- pohledávka se jeví jako nedobytná  

 
 

53. 1311200806   
- pohledávka 2.500,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 3.5.2012 
- upozornění na nedoplatek 
 - cizinec 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky 
- pohledávka se jeví jako nedobytná 

 
 

54. 1311400583   
- pohledávka 1.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 3.5.2014 
- upozornění na nedoplatek 
- povinný zemřel v roce 2014 a nezanechal majetek 
- pohledávka je nedobytná 
 

Výše uvedených pohledávek navržených odborem dopravy k vy řazení z účetní 
evidence činí celkem: 233 200 K č. 
 
 



Příloha č. 6a

Variabilní 
symbol

Výše 
předpisu Dluh Stav

Datum 
splatnosti Název druhu platby

4472010065 1 500,00 1 500,00 1 500,00 8.3.2010 Pokuta

4472010110 1 500,00 1 500,00 1 500,00 16.6.2010 Pokuta

4472010167 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1.7.2010 Pokuta

4472010374 2 000,00 2 000,00 2 000,00 18.11.2010 Pokuta

4472010423 2 000,00 2 000,00 2 000,00 20.11.2010 Pokuta

4472009590 3 000,00 3 000,00 3 000,00 10.5.2010 Pokuta

4472009598 3 000,00 3 000,00 3 000,00 19.2.2010 Pokuta

4472010041 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1.4.2010 Pokuta

4472010147 3 000,00 3 000,00 3 000,00 10.5.2010 Pokuta

4472010186 3 000,00 3 000,00 3 000,00 23.6.2010 Pokuta

4472009526 4 000,00 4 000,00 4 000,00 10.2.2010 Pokuta

4472010212 4 000,00 4 000,00 4 000,00 24.9.2010 Pokuta

4472010322 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15.11.2010 Pokuta

37 000,00 37 000,00 37 000,00

Město Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841

Přehled pohledávek navržených k odpisu na podrozvahový účet - pohledávky nad  
1.000 Kč do 19 999 Kč/případ (k projednání a schválení RM)

Majetkoprávní odbor navrhuje k odpisu pohledávky, které nebyly ze strany 
povinných uhrazeny. Jedná se o: 

 - pohledávky, které byly předány exekutorskému úřadu s návrhem na nařízení
   exekuce. Do současné doby nebyly pohledávky exekutorským úřadem
   vymoženy. Jedná se ve velké míře o nemajetné osoby, neschopné své
   pohledávky splácet. 
   Majetkoprávní odbor navrhuje odpis pohledávek a jejich převod na
   podrozvahový účet pro případ, že by některý povinný zaplatil nebo by došlo 
   k vymožení pohledávky soudním exekutorem.
   Celková výše pohledávek navržených k převodu na podrozvahový účet činí 
   37 000 Kč.
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                   Příloha č. 6b 

Pohledávky navrhované na odpis – odbor dopravy  
 
Odbor dopravy navrhuje k odpisu a následné evidenci na podrozvahovém účtu 
pohledávky identifikované následujícími VS: 
 
1. 1310700810 + 1320700810  

- pohledávka 15.000,-- Kč (pokuta 14.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 23.5.2007 
- povolen splátkový kalendář – povinný nesplácel 
- opakované výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu  
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinného 30.6.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 6.10.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 9.4.2013 
- exekuce zřízením ex. zástavního práva na nemovitostech povinného 12.4.2013 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 25.10.2013 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 26.5.2014 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

2. 1310700943 + 1320700943  
- pohledávka 4.000,-- Kč (pokuta 3.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 21.7.2007 
- opakované výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 8.6.2011 
- exekuce zřízením ex. zástavního práva na nemovitostech 4.10.2011 
- exekuce srážkou z důchodu 8.2.2012 
- ČSSZ vzala výkon rozhodnutí na vědomí a zaznamenala jej do pořadí 2.5.2012 
- v současné době nemůže ČSSZ srážky provádět, poněvadž je proti důchodci    
  nařízeno několik dalších výkonů rozhodnutí  
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 15.5.2013 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 
 

 
3. 1310701362 + 1320701362  

- pohledávka 6.000,-- Kč (pokuta 5.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 4.9.2007 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 
- exekuce na majetek povinného 14.12.2009 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 17.3.2010 
- exekuce srážkou z důchodu 31.5.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 
 

4. 1310702117   
- pohledávka 2.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 31.10.2007 
- opakované výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě  
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 13.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 26.7.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 16.11.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 3.1.2012 
- exekuce srážkou ze mzdy 3.1.2012 
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- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 24.10.2011+24.1.2012+  
 14.2.2012+21.8.2013+30.8.2013 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 
 
 

5. 1310702709   
- pohledávka 1.500,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí 27.11.2007 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 
- exekuce na majetek povinného 6.10.2009 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 3.6.2011+3.5.2012+ 
  24.5.2012 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

6. 1310800291 + 1320800291   
- nedoplatek 9.000,-- Kč (pokuta 8.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 12.3.2008 
- žádost o povolení splátkového kalendáře – povinný nepodepsal dohodu o spl. 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinného 31.8.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 
 
 

7. 1310800757 + 1320800757   
- nedoplatek 7.800,-- Kč (pokuta 6.800,-- a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 30.4.2008 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 15.10.2009 
- exekuce na majetek povinného 26.10.2009 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 8.3.2010+14.5.2012 
- z nedoplatku dosud nevymožena ani část 

 
 

8. 1311002604 + 1321002604   
- pohledávka 16.000,-- Kč (pokuta 15.000,-- a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 2.2.2011 
- spis předán pro účely trestního řízení PČR Žďár nad Sázavou 
- opakovaná upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 5.6.2013 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 12.8.2013 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného 12.8.2013 – zrušeno 
- exekuce srážkou ze mzdy 1.3.2015 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

9. 13112000853  
- pohledávka 3.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 7.2.2012 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 5.6.2013 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 12.8.2013 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného 12.8.2013 – zrušeno 
- exekuce srážkou ze mzdy 1.3.2015 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 
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10. 1310801188   
- pohledávka 2.000,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí  28.6.2008 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinného 31.8.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 22.11.2011 
- exekuce srážkou z důchodu 10.1.2012 
- ČSSZ vzala výkon rozhodnutí na vědomí a zaznamenala jej do pořadí 2.5.2012 
- v současné době nemůže ČSSZ srážky provádět, poněvadž je proti důchodci    
  nařízeno několik dalších výkonů rozhodnutí  
- dosud nevymožena ani část pohledávky 
 
 

11. 1310801197 + 1320801197   
- pohledávka 13.000,-- Kč (pokuta 12.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 17.7.2008 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 8.6.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 
12. 1310801302 + 1320801302   

- pohledávka 11.000,-- Kč (pokuta 10.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 11.9.2008 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 8.6.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

  
 
13. 1310801461 + 1320801461   

- pohledávka 11.000,-- Kč (pokuta 10.000,-- Kč + náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 23.7.2008 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 8.6.2011 
- exekuce srážkou ze mzdy 1.3.2012+5.9.2012 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 2.9.2013 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 
14. 1310801603   

- nedoplatek 4.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 2.8.2008 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinného 31.8.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 9.12.2011+9.1.2012+    
  11.5.2013+15.5.2013+27.5.2013+21.6.2013+18.9.2013+14.1.2014+15.1.2014 
- exekuce srážkou ze mzdy 10.2.2012 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 
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15. 1310801874 + 1320801874   
- pohledávka 11.000,-- Kč  (pokuta 10.000,-- Kč  a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 7.10.2008 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinného 20.5.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 29.9.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

16. 1310802061 + 1320802061   
- nedoplatek 16.000,-- Kč  (pokuta 15.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 4.11.2008 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě (část pokuty zaplacena) 
- žádost o povolení splátek na nedoplatek 
- dohoda o splátkách 11.5.2009 – povinný nesplácel 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce   
- exekuce na majetek povinného 17.5.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžití pohledávky 20.9.2011 
- exekuce srážkou ze mzdy 31.10.2014 
- dosud nevymožena ani část z nedoplatku 

 
 

17. 1310802122   
- pohledávka 3.500,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí  19.11.2008 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce   
- exekuce na majetek povinné 31.8.2011 
- exekuce srážkou z dávek státní sociální podpory 25.9.2012 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 

 
 

18. 1310802702 + 1320802702   
- pohledávka 18.000,-- Kč (pokuta 17.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí 16.12.2008 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu  
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinné 23.5.2011 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 

 
 

19. 1310802779   
- pohledávka 4.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 30.12.2008 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinného 25.5.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 9.4.2013+25.10.2013+    
  23.5.2014 
- exekuce zřízením ex. zástavního práva na nemovitosti 11.4.2013 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
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20. 1310802791   
- pohledávka 4.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 3.1.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuce na majetek povinné 27.5.2011 
- exekuce srážkou ze mzdy 27.8.2012 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
 
 

21. 1310802795   
- pohledávka 4.000,-- Kč 
- právní moc rozhodnutí 7.1.2009 
- výzva k zaplacení pokuty 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 30.5.2011 
- exekuce srážkou ze mzdy 27.1.2012 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
 
 

22. 1310802900 + 1320802900   
- pohledávka 7.000,-- Kč (pokuta 6.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 22.4.2009 
- pro účely trestního řízení spis předán PČR Polná 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 28.6.2012 
- exekuce na majetek povinného 17.10.2012 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
 

 
23. 1310802986   

- nedoplatek 2.067,50 Kč   
- právní moc rozhodnutí 8.1.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 30.5.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtů povinného 5.10.2011+26.3.2013 
- dosud nezaplacena ani část nedoplatku 
 
 

24. 1310802992   
- pohledávka 3.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 14.1.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- proti povinné vedeno několik trestních řízení 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuce na majetek povinné 27.5.2011 
- exekuce zřízením ex. zástavního práva na nemovitostech povinné 5.10.2011 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 

 
  

25. 1310900100   
- nedoplatek 2.000,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 21.2.2009 
- povolen splátkový kalendář – splacena pouze 1 splátka 
- výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 



 6 

- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinné 17.5.2011 
- exekuce srážkou z dávek státní sociální podpory 8.11.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 20.9.2013 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
 
 

26. 1310900104   
- pohledávka 3.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 17.3.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinného 24.5.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 10.10.2011 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 

 
 

27. 1310900105   
- pohledávka 3.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 6.3.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce    
- exekuce na majetek povinného 11.5.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 24.10.2011+10.11.2014  
- exekuce srážkou ze mzdy 9.8.2012+28.1.2014  
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
 
 

28. 1310900115   
- pohledávka 3.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 18.3.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinného 11.5.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 14.9.2011+18.11.2011+ 
  17.5.2013+23.9.2013 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 19.9.2011 
- exekuce zřízením ex. zástavního práva na nemovitostech povinného 22.5.2013 
- exekuce srážkou ze mzdy 14.4.2014+28.11.2014 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
 

29. 1310900122   
- pohledávka 4.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 4.3.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinné 16.5.2011 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
 
 

30. 1310900126   
- pohledávka 4.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 24.2.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinné 11.5.2011 
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- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 14.9.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinné 19.10.2011 
- exekuce srážkou ze mzdy 5.8.2013+22.10.2013 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
 
 

31. 1310900276   
- pohledávka 3.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 8.4.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 25.7.2011 
- exekuce na majetek povinného 9.8.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 11.11.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 1.10.2012 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
 
 

32. 1310900285   
- pohledávka 4.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 13.5.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinného 16.5.2011 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 

 
 

33. 1310900348   
- pohledávka 4.000,-- Kč  (v řízení zastoupen opatrovníkem) 
- právní moc rozhodnutí 9.7.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinného 23.5.2011 
- exekuce srážkou z důchodu 3.7.2013 
- ČSSZ vzala výkon rozhodnutí na vědomí a zaznamenala jej do pořadí 2.5.2012 
- v současné době nemůže ČSSZ srážky provádět, poněvadž je proti důchodci    
  nařízeno několik dalších výkonů rozhodnutí  
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
34. 1310900352  

- pohledávka 4.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 4.4.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinného 23.5.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného  10.10.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 10.10.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

35. 1311002310   
- pohledávka 2.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 5.1.2011 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 28.6.2012 
- exekuce na majetek povinného 27.7.2012 
- exekuce srážkou ze mzdy 28.11.2012 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 9.5.2014 
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- dosud nevymožena ani část pohledávky 
 
 

36. 1310900401   
- pohledávka 1.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 3.4.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 25.7.2011 
- exekuce na majetek povinného 4.8.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 20.12.2011 + 24.8.2012 
- exekuce srážkou ze mzdy 17.1.2012+9.8.2012+8.10.2014 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

37. 1310900763 + 1320900763   
- pohledávka 9.000,-- Kč  (pokuta 8.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 29.7.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinného 23.5.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 19.12.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

38. 1311101884   
- nedoplatek 3.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 5.10.2011 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 31.3.2014 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 25.4.2014 
- nevymožena ani část nedoplatku 

 
39. 1310900808   

- pohledávka 1.500,-- Kč  (v řízení zastoupen opatrovníkem) 
- právní moc rozhodnutí 21.7.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinného 23.5.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 2.11.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 
 

 
40. 1310900857 + 1320900857   

- pohledávka 2.000,-- Kč  (pokuta 1.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 2.10.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinné 24.5.2011 
- exekuce srážkou z dávek sociální podpory 1.6.2012 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinné 29.10.2013 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

41. 1310900958  
- pohledávka 1.500,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 10.7.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
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- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 25.7.2011 
- exekuce na majetek povinného 4.8.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 18.10.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 18.10.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 
 
 

42. 1310901239   
- pohledávka 1.500,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 22.8.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce  
- exekuce na majetek povinného 17.5.2011 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 17.10.2011+27.8.2013 
- exekuce prodejem nemovitosti povinného 11.11.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

43. 1310901568  
- pohledávka 4.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 21.10.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinného 23.5.2011 
- exekuce srážkou ze mzdy 19.12.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

44. 1310901576   
- pohledávka 3.500,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 3.10.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

45. 1311100410   
- pohledávka 3.500,-- Kč  
- právní moc rozhodnutí 6.4.2011 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 5.6.2013 
- exekuce srážkou ze mzdy 11.7.2013 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 11.7.2013 
- exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 2.7.2013 + 14.2.2014 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

46. 1310901700 + 1320901700   
- pohledávka 3.500,-- Kč  (pokuta 2.500,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 20.8.2010 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 28.6.2012 
- exekuce na majetek povinného 20.7.2012 
- exekuce srážkou ze mzdy 19.11.2012 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 
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47. 1310901789 

- pohledávka 2.500,-- Kč    
- právní moc rozhodnutí 1.12.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 25.7.2011 
- exekuce na majetek povinného 9.8.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 

48. 1310902042   
- pohledávka 5.000,-- Kč   
- právní moc rozhodnutí 3.2.2010 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- exekuce na majetek povinného 23.5.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 
 
 

Výše uvedených pohledávek navržených odborem dopravy k odpisu a následné 
evidenci na podrozvahovém ú čtu činí celkem: 259 367,50 K č. 
 
 

 



Příloha č. 6c

variabilní symbol částka popis
1510000229 1 500,00 Kč pokuta
1510000242 8 000,00 Kč pokuta
1510000249 2 000,00 Kč pokuta
1510000258 6 000,00 Kč pokuta

Celkem 17 500,00 Kč

Město Žďár nad Sázavou
IČ:  00295841

Odbor obecní živnostenský úřad navrhuje odpis a následnou evidenci níže uvedených 
pohledávek na podrozvahovém ú čtu pro případ, že by v budoucnu některý povinný zaplatil 
nebo by přišla platba na takového povinného od soudního exekutora nebo celního úřadu. Jedná 
se o tyto pohledávky:

Uvedené pohledávky byly vymáhány dle § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. dlužníkovi byla zaslána exekuční výzva, ve které byl dlužník 
vyzván, aby dlužnou částku zaplatil v náhradní lhůtě, a upozorněn na to, že po uplynutí této 
náhradní lhůty bude přikročeno k vymáhání dlužné částky. 
Poté bylo přistoupeno k vymáhání, bylo zjišťováno, zda má dlužník  peněžní prostředky na 
účtech vedených u bank a spořitelních a úvěrních družstvech. Po neúspěšném vymáhání byl o 
provedení exekuce požádán smluvní exekutor. Pohledávky byly exekutorovi předány v období 
2009-2010. 
Pohledávky nebyly přes učiněné úkony soudního exekutora dosud vymoženy.



Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Poliklinika Ž ďár nad Sázavou , příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská 4,  
Žďár nad Sázavou, IČ 48899119, DIČ CZ48899119,  
zastoupenou ředitelem Bc. Michalem Hubertem Zrůstem,  jako nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze  smlouvy. 
Příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli movité věci, které jsou uvedeny v příloze této 
smlouvy a nabyvatel tyto movité věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat pro potřeby příspěvkové organizace a plnění úkolů, 
které mu jsou svěřeny zřizovací listinou. 

 

              Článek III. 
 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 12.10.2015. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání movitých 
věcí bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                 Bc. Michal Hubert Zrůst 
starosta města       ředitel Poliklinika Žďár nad Sázavou  
na straně převodce     na straně nabyvatele                                       
   
 
 



Příloha smlouvy o bezúplatném převodu

Popis objektu Datum nabytí 
Počet 
kusů

Pořizovací 
cena evidenční

Třída 
majetku

-

501963/9999 kartotek.skrin 11.5.2000 1 30 439,00 028 0020

501971/0 kartoték. skříň 22.6.2006 1 30 439,00 028 0020

501974/9999 kartotek.skrin 11.5.2000 1 30 439,00 028 0020

501978/0 kartoték. skříň 22.6.2006 1 30 439,00 028 0020

502040/9999 kartotek.skrin 25.8.2000 1 31 207,60 028 0020

502041/9999 kartotek.skrin 25.8.2000 1 31 207,60 028 0020

502046/9999 kartotek.skrin 25.8.2000 1 31 207,60 028 0020

502392/9999 kartotek.skrin 20.6.2001 1 36 966,00 028 0020

502393/9999 kartotek.skrin 20.6.2001 1 36 966,00 028 0020

6806/0 Monitor Samsung 710N  17"LCD 18.10.2006 1 4 738,00 028 0020

6857/0 Monitor Samsung 710N  17"LCD 25.10.2006 1 5 174,00 028 0020

6859/0 Monitor Samsung 710N  17"LCD 25.10.2006 1 5 174,00 028 0020

6861/0 Monitor Samsung 710N  17"LCD 25.10.2006 1 5 174,00 028 0020

700242/8888 skříň kartotéková 2.5.2000 1 30 439,00 028 0020

700243/8888 skříň kartotéková 2.5.2000 1 30 439,00 028 0020

15 370 448,80

Město Žďár nad Sázavou
IČ:  00295841

Soupis nepotřebného majetku - bezúplatný převod (Poliklinika Žďár n.Sáz., p.o.)

Souhrn aktivních 
inventárních čísel

Název místnosti (HM) : návrh - září 2015
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Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou,  
zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 295841, DIČ CZ 00295841 
jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Active - st ředisko volného času, p říspěvková organizace   
se sídlem  Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 72052414, DIČ CZ72052414,  
zastoupenou ředitelem Mgr. Lubošem Strakou, jako nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze  smlouvy. 
Příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli movité věci, které jsou uvedeny v příloze této 
smlouvy a nabyvatel tyto movité věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat pro potřeby příspěvkové organizace a plnění úkolů, 
které mu jsou svěřeny zřizovací listinou. 

 

              Článek III. 
 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 12.10.2015. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání movitých 
věcí bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………………. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..            …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil              Mgr. Luboš Straka 
starosta města               ředitel Active-SVČ, příspěvková organizace 
na straně převodce             na straně nabyvatele                                       
   
 
 



Příloha smlouvy o bezúplatném převodu

Popis objektu Datum nabytí 
Počet 
kusů

Pořizovací 
cena evidenční

Třída 
majetku

-

7158/0 PC OFFICE I10/C2/E4300/1024 5.12.2007 1 11 970,00 028 0020

7159/0 PC OFFICE I10/C2/E4300/1024 5.12.2007 1 11 970,00 028 0020

7160/0 PC OFFICE I10/C2/E4300/1024 5.12.2007 1 11 970,00 028 0020

7163/0 PC OFFICE I10/C2/E4300/1024 5.12.2007 1 11 970,00 028 0020

4 47 880,00

Město Žďár nad Sázavou
IČ:  00295841

Soupis nepotřebného majetku - bezúplatný převod (ACTIVE-SVČ, p.o.)

Souhrn aktivních 
inventárních čísel

Název místnosti (HM) : návrh - září 2015

4



        Příloha č. 7 

Pohledávky navrhované na odpis – odbor dopravy  
 
Odbor dopravy navrhuje k odpisu a následné evidenci na podrozvahovém účtu 
pohledávky identifikované následujícími VS: 

 
1. 1310700861 + 1320700861  

- pohledávka 29.000,-- Kč (pokuta 28.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 5.2.2008 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě  
- veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 4.5.2011 
- exekuce zřízením ex. zástavního práva 21.1.2013 
- exekuce prodejem nemovitostí 21.1.2013 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 2.9.2013 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
2. 1310701498 + 13200701498  

- pohledávka 31.000,-- Kč (pokuta 30.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 6.10.2007 
- opakované výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- odvolání povinného proti nařízení exekuce – zamítnuto 
- exekuce na majetek povinného 24.5.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 11.9.2012 
- exekuce srážkou ze mzdy (jiných příjmů) 19.4.2013 

       - dosud nevymožena ani část pohledávky 
 

3. 1310802141 + 1320802141   
- pohledávka 31.000,-- Kč (pokuta 30.000,-- Kč + náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 4.3.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 13.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 8.8.2011 
- exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 8.12.2011 
- exekuce srážkou ze mzdy 23.10.2013 
- t. č. ve věznici 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 

 
4. 1311000093 + 1321000093   

- pohledávka 26.000,-- Kč (pokuta 25.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 26.3.2010 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 14.3.2011 
- proti povinné vedeno několik trestních řízení 
- exekuce na majetek povinné 23.5.2011 
- exekuce zřízením ex. zástavního práva na nemovitostech povinné 6.10.2011 
- exekuce prodejem nemovitostí povinné 6.10.2011 
- dosud nebyla vymožena ani část pohledávky 
 



 
5. 1310901319 + 1320901319   

- pohledávka 31.000,-- Kč  (pokuta 30.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 24.9.2009 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 13.5.2011 
- exekuce na majetek povinného 20.7.2011 
- dosud nevymožena ani část pohledávky 

 
 
 
Výše uvedených pohledávek navržených odborem dopravy k k odpisu a následné 
evidenci na podrozvahovém ú čtu činí celkem:  148 000 K č. 
 



                                                                                                              Příloha č. 8a 

Pohledávky navrhované na vy řazení z úč. evidence  
 
Odbor dopravy navrhuje odpis (úplné vyřazení) uvedených pohledávek, identifikovaných 
následujícími VS, které jsou vedeny na podrozvahovém účtu: 
 

1. 1310901423+1320901423   
- pohledávka 36.000,-- Kč (pokuta 35.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 15.10.2009 
- výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě  
- cizinec 
- odepsáno na podrozvahu 3.3.2011 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, pohledávka se jeví jako nedobytná  

 
2. 1311001524 + 1321001524   

- pohledávka 26.000,-- Kč  (pokuta 25.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 13.10.2010 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 28.6.2012 
- exekuce na majetek povinného 18.12.2012  
- exekuce srážkou z důchodu 30.8.2012 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- odepsáno na podrozvahu 15.9.2014 
- pohledávka je nedobytná 
 

Odbor dopravy dále navrhuje vyřazení  pohledávek, dosud nevedených na podrozvaze, 
identifikovaných následujícími VS z účetní evidence: 

 
3. 1311001024 + 1321001024   

- pohledávka 31.000,-- Kč  (pokuta 30.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
- právní moc rozhodnutí 4.8.2010 
- výzvy k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 28.6.2012 
- exekuce na majetek povinného 21.10.2013 
- exekuce zastavena z d ůvodu nemajetnosti povinného  

       - pohledávka je nedobytná 
 

4. 1311301797   
- pohledávka 26.000,-- Kč (pokuta 25.000,-- Kč a náklady řízení 1.000,-- Kč) 
 - právní moc rozhodnutí 25.1.2014 
- upozornění na nedoplatek 
- předáno exekutorskému úřadu 
- návrh na nařízení exekuce 2.6.2014 
- exekuce srážkou z důchodu 31.7.2014 
- dle sd ělení ČSSZ je výkon rozhodnutí neproveditelný – pobíraný d ůchod  
  nedosahuje takové výše, aby z n ěj mohly být jakékoliv srážky provád ěny    
  pro zachování životního minima osoby a nejedná se o p řednostní   
  pohledávku 
- dosud nezaplacena ani část pohledávky, po vzoru minulých exekucí, které jsou  
  zastavovány pro nemajetnost povinného, se jedná o pohledávku nedobytnou 

 
Výše uvedených pohledávek navržených odborem dopravy k odpisu z ú četní evidence 
činí celkem: 119 000 K č. 



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
ODBOR MAJETKOPRÁVNí 
ŽIZKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD S,~Z!\VOU 

Příloha. č. Sb 

---_._--_.---

Návrh pro radu města Žďáru nad 
Sázavou 

vAš DOPIS ZN.lZE DNE Č . J .. SPISOVÁ ZNAČKA 

79/2015 

Návrh na odpis pohledávky 

VYŘIZUJE/LINKA 

JUDLS.P. 

ŽŮÁR NAD SAZAVOU 

28.08.2015 

Žalovaný PM - NÁBYTEK spoL s r.o , se sídlem Jevíčko, Palackého náměstí 638, PSČ 56943 
IČ 274 64 377, který se s účinnosti od 23.12.2008 změnil název a sidlo společnosti na J A P -
STAVEBNí spol s r.o. se sidlem Brno, Votroubkova 512/5A, PSČ 620 00, IČ 274 64 377, v souladu 
se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru ze dne 9.9.2005 užival nebytový prostor, umístěný 
v objektu č.p. 75, Č.or. 2, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. 
Nájemné bylo stanoveno od 1.7.2008 v čtvrtletní výši 50.185,50 Kč. Nájem byl ukončen ke dni 
31.1 .2009. 
Nájemce dlužil za úhradu nájemného a služby s nájmem nebytového prostoru spojenými za 4. 
čtvrtletí roku 2008 a leden 2009 v celkové výši 75.366 Kč. 

V souladu s návrhem, který město podalo, vydal Městský soud v Brně Platební rozkaz, ve kterém 
uložil žalované společnosti zaplaceni uvedené částky a nákladů řízeni. Proti tomuto Platebnímu 
rozkazu podal žalovaný odpor. Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 15.4.2011 bylo řízení 
přerušeno do pravomocného skončení insolvenčního řízení vedeného proti žalované společnosti . 

Na základě městem podané přihlášky dlužné částky byla v rámci ínsolvenčního řízení - vydán í 
rozvrhového usnesení městu dne 14.1.2015 vyplacena částka ve výši 4.053,12 Kč. 

Dne 28.8.2015 bylo doručeno usnesení Městského soud v Brně ze dne 21 .8.2015, kterým bylo 
řízení o 75.366 Kč zastaveno s tím, že městu bude vrácen soudní poplatek ve výši 3.020 Kč. Toto 
usnesení bylo vydáno z důvodu , že byl zrušen konkurs na majetek žalované společnosti po 
splněni rozvrhového usnesení. V důsledku toho bylo rozhodnuto o zrušení společnosti a došlo 
k jejímu výmazu z obchodního rejstříku ke dni 6.8.2015. Žalovaná společnost tedy zanikla bez 
právního nástupce. 
Ze shora uvedených důvodů navrhujeme odpis částky 71 .312,88 Kč, která vznikla rozdílem 
výše pohledávky 75.366 Kč a částky zaplacené městu v rámci rozvrhového usnesení. tj . 4.053 ,12 
Kč . Naklady řízení budou městu vráceny v plné výši , tj . 3.,020 Kč , jednalo se o zaplacený soudní 
poplatek. 

JUDr.S.P.Ph.D. 

Zítkova 227/1 TELEFON FAX E·MAIL URL 
591 31 Žďár nad Sázavou +420 566 688 111 t420 566 621 012 stanislava.prokopova@zdarns.cz http:/.Jwww.zdarns.cz 




