
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75 

 DNE: 23. 10. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1264/2017/OP 

 

NÁZEV: 
Vyřazení majetku, odpis pohledávek 

 

ANOTACE: 
Vyřazení nefunkčního majetku, vyřazení majetku, který nepodléhá majetkové evidenci (ochranné 
pomůcky), odpis nedobytných pohledávek, věci nalezené a předané MěÚ. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje: 

1. vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové částce  488.631 Kč dle 
 předloženého návrhu 

2. vyřazení hmotného majetku z účetní evidence (ochranné pomůcky-hasiči) v celkové  
 částce 12.075,80 Kč dle předloženého návrhu 

3. odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 26.000 Kč dle  
 předloženého návrhu 

4. odpis nedobytných pohledávek z podrozvahové evidence v celkové částce 8.300 Kč dle  
 předloženého návrhu 

5. odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a jejich následný převod na 
 podrozvahový účet v celkové částce 13.500 Kč dle předloženého návrhu 

6. postup, tzn. likvidaci, prodej a přenechání  věcí nalezených a předaných MěÚ  
 Žďár  nad  Sázavou  od 01.01.2014–31.08.2014 dle předloženého návrhu  
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval:Odbor  majetkoprávní 

 

Předkládá: Hlavní inventarizační komise 

 

 



 

Název materiálu:  Vyřazení majetku, odpis pohledávek 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 
 
Popis 
Jedná se o návrh na: 

 vyřazení nefunkčního, poškozeného majetku, jehož oprava by byla nerentabilní (pořizovací 
cena majetku  > 5.000 Kč/ks) 

 vyřazení majetku, který nepodléhá majetkové evidenci (ochranné pomůcky SDH Zámek) 

 odpis nedobytných  pohledávek  (pohledávky ve výši  1.001 Kč – 19.999 Kč/případ) 

 věci nalezené a předané na MěÚ Žďár nad Sázavou od 01.01.2014-31.08.2014 

 
Geneze případu 
Hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) na svém zasedání dne 04.10.2017 projednala 
předložené návrhy na vyřazení: 

 nefunkčního majetku, jehož oprava by byla nerentabilní 
 majetku, který nepodléhá majetkové evidenci (pracovní a ochranné pomůcky SDH Zámek)  
 odpis nedobytných pohledávek  
 seznam věcí nalezených a předaných na MěÚ Žďár nad Sázavou od 01.01.2014-

31.08.2014 

(příloha č. 1 – Zápis z jednání HIK 04.10.2017 ) 
 
 
HIK radě města předkládá (příloha č. 2): 
 

 návrh na vyřazení nefunkčního hmotného majetku, jehož oprava by byla nerentabilní, 
majetek je navržen k likvidaci 

 návrh na odpis nedobytných pohledávek z účetní a podrozvahové evidence – trvalé 
vyřazení  

 návrh na odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a následný převod na 
podrozvahový účet 

 seznam věcí nalezených a předaných na MěÚ Žďár nad Sázavou od 01.01.2014-
31.08.2014 
 

 
Návrh řešení  

Schválit (příloha č. 2): 

 
1. vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního hmotného majetku v celkové  částce  

488.631  Kč dle předloženého návrhu 
2. vyřazení hmotného majetku, který nepodléhá účetní a majetkové evidenci (ochranné 

pomůcky) v celkové částce 12.075,80  Kč dle předloženého návrhu 
3. odpis nedobytných pohledávek  (trvalé vyřazení) z podrozvahové evidence v celkové 

částce 8.300 Kč dle předloženého návrhu  



 

4. odpis nedobytných pohledávek  (trvalé vyřazení) z účetní evidence v celkové částce 
26.000  Kč dle předloženého návrhu  

5. odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a jejich následný převod na 
podrozvahový účet v celkové částce 13.500 Kč dle předloženého návrhu 

6. postup, tzn. likvidaci, prodej a přenechání věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad 
Sázavou od 01.01.2014-31.08.2014 dle předloženého návrhu 

 

 
Doporučení předkladatele 
Hlavní inventarizační komise  doporučuje schválit vyřazení majetku, odpis pohledávek a schválit 
postup u věcí nalezených a předaných MěÚ od 01.01.2014-31.08.2014 dle předloženého 
materiálu. 
 
 
 
 
Návrh usnesení 
 
Rada města po projednání schvaluje (příloha č. 2): 

1. vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové částce  488.631 Kč dle  
předloženého návrhu 

2. vyřazení hmotného majetku z účetní evidence (ochranné pomůcky-hasiči) v celkové  
částce 12.075,80 Kč dle předloženého návrhu 

3. odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 26.000 Kč dle  
předloženého návrhu 

4. odpis nedobytných pohledávek z podrozvahové evidence v celkové částce 8.300 Kč dle  
předloženého návrhu 

5. odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a jejich následný převod na 
podrozvahový účet v celkové částce 13.500 Kč dle předloženého návrhu 

6. postup, tzn. likvidaci, prodej a přenechání  věcí nalezených a předaných MěÚ  
Žďár  nad  Sázavou  od 01.01.2014–31.08.2014 dle předloženého návrhu  
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Zápis z jednání hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) dne 04.10.2017 
 
 
Přítomni: Ing. J. M.,  Ing. M. P., JUDr. S. P. Ph.D., Bc. J. V., Ing. A. T., Ing. L. V., P. Š. 
   
Zapisovatel: P. Š. 
 
 
 
Majetkoprávnímu odboru byly předloženy: 

- návrhy na vyřazení nefunkčního hmotného majetku, pracovních a ochranných pomůcek 

- návrhy na odpis nedobytných pohledávek 

- seznam věcí nalezených od 01.01.2014–31.08.2014 

 
 
1. HIK projednala předložené návrhy na: 

- vyřazení nefunkčního hmotného majetku v celkové částce 508.555,90 Kč 

- vyřazení hmotného majetku z účetní evidence (pracovní pomůcky - hasiči) v celkové částce  
  12.716 Kč 

- odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 2.575.705,20 Kč 

- odpis nedobytných pohledávek z podrozvahové evidence v celkové částce 148.540 Kč 

- odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a jejich následný převod na podrozvahový     
  účet v celkové částce 16.500 Kč 

- seznam věcí nalezených od 01.01.2014–31.08.2014 

 
2. HIK schvaluje: 

- vyřazení nefunkčního hmotného majetku v celkové částce 19.924,90 Kč dle předložených 
  návrhů  

- vyřazení hmotného majetku z účetní evidence (pracovní pomůcky - hasiči) v celkové částce 
  640,20 Kč dle předloženého návrhu 

   (PC majetku < 5.000 Kč/ks) 

- odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 202.600 Kč dle předložených 
  návrhů 

- odpis nedobytných pohledávek z prodrozvahové evidence v celkové částce 33.300 Kč dle 
  předloženého návrhu 

- odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a jejich následný převod na podrozvahový  
  účet v celkové částce 3.000 Kč dle předloženého návrhu 

  (pohledávka v  max. výši 1.000 Kč/případ) 

- předložení seznamu věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou za období 
  01.01.2014–31.08.2014 k projednání RM 
 
3. HIK vrací zpět odboru komunálnímu návrh na odpis pohledávek z účetní a podrozvahové 
evidence v celkové částce 2.454.045,20 Kč (poplatky za komunální odpad).  
Z předloženého návrhu nelze určit výši jednotlivé pohledávky tak, aby HIK  mohla 
schválit/neschválit odpis (pohledávka v max. výši 1.000 Kč/případ) a následně předložit RM 
zbývající navržené pohledávky k projednání a  doporučit schválení odpisu těchto pohledávek 
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(RM - pohledávka od 1.001–19.999 Kč/případ, ZM – pohledávka od 20.000 Kč/případ). 
HIK navrhuje odboru komunálnímu, aby uvedený návrh byl odborem komunálním předložen jako 
samostatný materiál na jednání RM. 
 

4. HIK předkládá RM návrhy na vyřazení: 

- nefunkčního hmotného majetku v celkové částce 488.631 Kč (PC majetku >5.000 Kč)   
  s návrhem na likvidaci majetku 

- hmotného majetku z účetní evidence (ochranné pomůcky - hasiči) v celkové částce  
  12.075,80  Kč 

- odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 26.000 Kč  

- odpis nedobytných pohledávek z podrozvahové evidence v celkové částce 8.300 Kč 

- odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a jejich následný převod na podrozvahový 
  účet v celkové částce 13.500 Kč 
  (pohledávky od 1.001 Kč/případ–19.999 Kč/případ) 

- seznam věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou za období 01.01.2014– 
  31.08.2014 
 
5. HIK navrhuje RM: 

- schválit vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové částce 488.631 Kč dle  
  předloženého návrhu 

- schválit vyřazení hmotného majetku z účetní evidence (ochranné pomůcky - hasiči) v celkové  
  částce 12.075,80 Kč dle předloženého návrhu 

- schválit odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 26.000 Kč dle  
  předloženého návrhu 

- schválit odpis nedobytných pohledávek z podrozvahové evidence v celkové částce 8.300 Kč dle  
  předloženého návrhu 

- schválit odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a jejich následný převod na 
  podrozvahový účet v celkové částce 13.500 Kč dle předloženého návrhu 

- schválit postup, tzn. likvidaci, prodej a přenechání  věcí nalezených a předaných MěÚ  
   Žďár  nad  Sázavou od 01.01.2014–31.08.2014 dle předloženého návrhu  
 

 
Návrh usnesení: 

Rada města po projednání schvaluje: 
 
- vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové částce  488.631 Kč dle  
  předloženého návrhu 

- vyřazení hmotného majetku z účetní evidence (ochranné pomůcky-hasiči) v celkové  
  částce 12.075,80 Kč dle předloženého návrhu 

- odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 26.000 Kč dle  
  předloženého návrhu 

- odpis nedobytných pohledávek z podrozvahové evidence v celkové částce 8.300 Kč dle  
  předloženého návrhu 

- odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a jejich následný převod na 
  podrozvahový účet v celkové částce 13.500 Kč dle předloženého návrhu 
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- postup, tzn. likvidaci, prodej a přenechání  věcí nalezených a předaných MěÚ  
   Žďár  nad  Sázavou  od 01.01.2014–31.08.2014 dle předloženého návrhu  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. J. M. v.r    

Ing. M. P. v.r.    

JUDr. S. P. Ph.D. v.r. 

Bc. J. V. v.r.  

Ing. A. T. v.r.    

Ing. L. V. v.r.    

P. Š. v.r.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



1 
 

           Příloha č. 2 
HIK předkládá RM k projednání návrh na:        
 

1. vyřazení nefunkčního hmotného majetku v souhrnné výši 488.631 Kč 

2. vyřazení majetku z účetní a majetkové evidence (ochranné pomůcky – hasiči) 
v souhrnné částce 12.075,80 Kč 
(pořizovací cena majetku > 5.000 Kč/ks) 

3. odpis pohledávek vedených na podrozvahovém účtu v souhrnné výši  8.300 Kč 

4. odpis pohledávek vedených v účetní evidenci v souhrnné výši  26.000 Kč 

5. odpis pohledávek vedených v účetní evidenci a jejich následný převod na 
podrozvahový účet v souhrnné výši  13.500 Kč 
(pohledávky ve výši  1.001 Kč – 19.999 Kč/případ) 

6. seznam věcí nalezených a předaných na MěÚ Žďár nad Sázavou od 01.01.2014-
31.08.2014 

 
 
 
 
ad 1.  

Nefunkční majetek – návrh na vyřazení a následnou likvidaci 
 

inventární	
číslo	 Název	předmětu	

Datum	
nabytí		

Počet	
kusů	

Pořizovací	
cena	

Třída	
majetku	 Středisko	

43/13	 OPONA	 21.8.1995	 1 35	352,00 028	0020	
kino	
Vysočina	

62/0/2	 sedací	souprava	+	konf.	stolek	 15.12.1999	 1 30	680,00 028	0020	
KD	
Vysočany	

6990/0	 motorová	pila	 18.4.2007	 1 15	490,00 028	0020	 TSBM	

78/18	 stmívače	SK	6,3	kompletní	 21.8.1995	 1 14	343,00 028	0020	
kino	
Vysočina	

8478/361	
Mivvy	Touch	‐ bezdrát.	
ovlád.projekce	 29.4.2011	 1 14	300,00 028	0010	

kino	
Vysočina	

8482/361	 Profesionální	video	scaller	 14.11.2011	 1 82	184,00 022	0030	
kino	
Vysočina	

8483/361	 DCI	Kinoserver	 14.11.2011	 1 214	278,00 022	0050	
kino	
Vysočina	

8487/361	 Aktivní	switch	 29.4.2011	 1 10	952,00 028	0010	
kino	
Vysočina	

8496/361	 Ochranný	rám	pro	vstup	2,7m	 14.11.2011	 1 71	052,00 022	0070	
kino	
Vysočina	

		 		 		 9 488	631,00 		 		
 
Výše uvedený nefunkční majetek je navržen k likvidaci. Oprava by vzhledem k ceně nového 
zařízení byla neekonomická.  
Majetek evidovaný na stř. kino Vysočina byl poškozen při bouřce, při rekonstrukci nahrazen 
novým.  
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ad2.     Ochranné pomůcky – vyřazení z účetní a majetkové evidence 
 
inventární	
číslo	 Název	předmětu	

Datum	
nabytí		

Počet	
kusů	

Pořizovací	
cena	

Třída	
majetku	 Středisko	

M001712	
Zásahový	oblek	jednovrstvý	‐	
GoodPRO	FR2	 5.11.2015	 1 6	037,90 028	0020	 hasiči	ZR	2	

M001713	
Zásahový	oblek	jednovrstvý	‐	
GoodPRO	FR2	 5.11.2015	 1 6	037,90 028	0020	 hasiči	ZR	2	

		 		 		 2 12	075,80 		 		
 
Dne 12.06.2017 bylo RM schváleno vyřazení pracovních a ochranných pomůcek, které byly 
evidovány na stř. 0205 – hasiči ZR 2 a na stř. 0206 – hasiči Veselíčko. Po provedeném 
vyřazení z majetkové a účetní evidence bylo zjištěno, že v evidenci zůstal výše uvedený 
majetek, který nebyl součástí předloženého návrhu na vyřazení ze dne 12.06.2017. Z tohoto 
důvodu je předkládán návrh na vyřazení ochranných pomůcek z účetní a majetkové 
evidence.  
 
 
ad 3. 
     Odpis pohledávek z podrozvahového účtu – městská policie 
– pokuty byly postoupeny k vymáhání - exekuce byly skončeny z důvodu nemajetnosti   
   povinného nebo jeho úmrtí.  
- celková částka 8.300 Kč 
 

blok/částka 
DA 26833/2500 
DA 25421/1300  
DA 25845,26380,26571/1700 
DA 26503,26589/1500 
pan Č. K./1300 
celkem:                     8.300 Kč

  
ad 4.  
     Odpis pohledávek z účetní evidence – městská policie 
- pokuty uložené v letech 2008-2011, nelze získat finanční plnění z důvodu: nemajetnost 
(zjištěno během exekuce);  cizí státní příslušník;  nemožnost doručit výzvu - adresát se 
odstěhoval bez udání adresy nebo nepřebral výzvu (nebylo možné odeslat na exekuci), 
povinný zemřel. 
- celková částka 20.000 Kč 

r. 2008             r. 2009 
 

 

 
 
  

          
 
 
 
 
 
 

 blok/částka 
duben LP 369544/2000 
červenec LP 369497/2000 
červenec LP 369586/2000 
celkem:   6.000 Kč 
  
  
  
r. 2011  

 blok/částka 
květen EB 90469/2000 
říjen LP 369468/2000 
říjen LP 369256/2000 
říjen LP 369257/2000 
říjen LP 369658/2000 
celkem 10.000 Kč 
  
  
r. 2010                                   
 blok/částka 
duben LP 368239/2000 
celkem:   2.000 Kč 

 blok/částka 
únor LP 368824/2000 

(cizí.stát.příslušník) 
celkem:  2.000 Kč 
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   Odpis pohledávek z účetní evidence - odbor občansko-správní a obecní živnostem. úřad  
– pohledávky vymáhány dle daňového řádu, následně předány soudnímu exekutorovi. Dne 
14.08.2017 dlužník výmazem z obchodního rejstříku zanikl.  
- celková částka  6.000 Kč. 
 
 
Variabilní symbol Popis Výše pohledávky 
1510000726 pokuta + náklady řízení 6.000 Kč
celkem:  6.000 Kč
 
 
ad 5. 
     Odpis pohledávek – odpis z účetní evidence a následný převod na podrozvahový 
účet - odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad  
- pro případ, že by v budoucnu některý povinný zaplatil nebo by přišla platba na takového 
povinného od soudního exekutora. Jedná se o pohledávky z r. 2010–2011, 2013. 
- celková částka 13.500 Kč. 
 
 
Variabilní symbol Popis Výše pohledávky 
1510000302 pokuta 2.000 Kč
1510000332 pokuta + náklady řízení 4.000 Kč
1510000381 pokuta + náklady řízení 2.000 Kč
1510000400 pokuta + náklady řízení 2.000 Kč
2212031983 pokuta 1.500 Kč
celkem:  11.500 Kč
 
– pohledávky vymáhány dle daňového řádu, následně předány soudnímu exekutorovi, 
pohledávky dosud nevymoženy. 
 
 
Variabilní symbol Popis Výše pohledávky 
1510000582 pokuta + náklady řízení 2.000 Kč
celkem:  2.000 Kč
 
- jedná se o pohledávku uloženou v roce 2013 osobě s cizí státní příslušností, vymáháno dle 
daňového řádu, následně předáno soudnímu exekutorovi. V listopadu 2016 byla exekuce ze 
strany soudního exekutora z důvodu ukončeného pobytu dlužníka v ČR pro nemajetnost 
ukončena. 
 
 
Souhrnný přehled – odpis pohledávek – ke schválení RM: 
 

předkladatel 
návrhu 

vyřazení z 
podrozvahové 

evidence 

vyřazení z 
účetní 

evidence 

převod z úč. 
evidence na 
podrozvahu  celkem 

městská policie 8 300,00  20 000,00 0,00  28 300,00
odbor občansko-
správní a obecní 
živnostenský 
úřad 0,00  6 000,00 13 500,00  19 500,00

Celkem:  8 300,00  26 000,00 13 500,00  47 800,00

 




