
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO M ĚSTA č. 20 

 DNE: 23.03.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 20/2017/OP/14 

 

NÁZEV: 
 

Inventarizace 2016 – vy řazení majetku, odpis pohledávek 

 

ANOTACE:   
Vyřazení nefunkčního majetku, odpis nedobytných pohledávek 
 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 1, a to:            

• vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku v celkové 
částce 774.965,30 Kč dle předloženého návrhu 

• vyřazení nefunkčního dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 
3.789.362,55  Kč dle předloženého návrhu 

• vyřazení stavby v celkové částce 49.270 Kč dle předloženého návrhu 
• vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci v celkové částce 177.900 Kč dle 

předloženého návrhu 
• odpis pohledávek – převod na podrozvahovou evidenci v celkové částce 82.874 Kč 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: 

Rada města 
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Popis 
Jedná se o návrh na: 
 

� vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku –  zastaralé územní plány byly nahrazeny 
novým územním plánem; zastaralé programy nahrazeny novými 

� vyřazení nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku – výpočetní techniky, nahrazeno 
novou výpočetní technikou 

� vyřazení stavby – venkovní ozvučení ul. Kovářova – nahrazeno novým systémem  
� vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci – projektová dokumentace 

(protipovodňové opatření), která nebyla využita při zpracování protipovodňového opatření 
v r. 2015 a vyřazení ukradených 27 ks laviček ze hřbitova na Z.H v r. 2010 (pachatel 
neznámý) 

� odpis pohledávek z účetní evidence na podrozvahový účet, pro případ, že by povinný 
zaplatil  

Položkový soupis majetku navrženého k vyřazení je uveden v příloze č. 1, která je přílohou tohoto 
materiálu. 
 
Geneze případu 
 
RM č. 61 na svém zasedání dne 27.02. 2017 projednala všechny předložené návrhy na vyřazení 
nefunkčního majetku a návrhy na odpis pohledávek. 
Usn. č. 963/2017/OP schválila vyřazení majetku uvedeného v příloze 5b inventarizační zprávy, a 
to: 

• vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku 
v celkové částce  521.996,05 Kč dle předloženého návrhu 

• vyřazení nefunkčního drobného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 
185.505,75 Kč dle předloženého návrhu 

• vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 
9.649  Kč dle předloženého návrhu 

• vyřazení – odpis pohledávky  (trvalé vyřazení) v celkové částce 2.143 Kč dle předloženého 
návrhu  
 
 

RM předkládá ZM k projednání návrhy (příloha č. 1): 
 

• vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku v celkové 
částce 774.965,30 Kč dle předloženého návrhu 

• vyřazení nefunkčního dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 
3.789.362,55  Kč dle předloženého návrhu 

• vyřazení stavby v celkové částce 49.270 Kč dle předloženého návrhu 
• vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci v celkové částce 177.900 Kč dle 

předloženého návrhu 
• odpis pohledávek – převod na podrozvahovou evidenci v celkové částce 82.874 Kč dle 

předloženého návrhu 



 

 
Návrh řešení 
 
Schválit (příloha č. 1): 

• vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku v celkové 
částce 774.965,30 Kč dle předloženého návrhu 

• vyřazení nefunkčního dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 
3.789.362,55  Kč dle předloženého návrhu 

• vyřazení stavby v celkové částce 49.270 Kč dle předloženého návrhu 
• vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci v celkové částce 177.900 Kč dle 

předloženého návrhu 
• odpis pohledávek – převod na podrozvahovou evidenci v celkové částce 82.874 Kč dle 

předloženého návrhu 

 
Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 1, a to: 

• vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku v celkové 
částce 774.965,30 Kč dle předloženého návrhu 

• vyřazení nefunkčního dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 
3.789.362,55  Kč dle předloženého návrhu 

• vyřazení stavby v celkové částce 49.270 Kč dle předloženého návrhu 
• vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci v celkové částce 177.900 Kč dle 

předloženého návrhu 
• odpis pohledávek – převod na podrozvahovou evidenci v celkové částce 82.874 Kč dle 

předloženého návrhu 

 
 
Doporu čení předkladatele 
RM doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit vyřazení majetku uvedeného v příloze 
č.  1. 
 



Inventární číslo Název předmětu Datum nabytí 
Počet 
kusů

Pořizovací 
cena

Třída 
majetku

18/0/152 WebMap - server MU3 22.12.2000 1 52 335,55 018 0010
7456/0 PIXOVIEW - program  + data 4.11.2008 1 96 866,00 013 0010
7507/0 SW pro podporu procesů veř.zakázek 18.12.2008 1 235 620,00 013 0010
1/0/1 US Brno úz. pl. města 6.12.2000 1 410 000,00 019 0010
2/0/1 US Brno I. dodatek 1.7.1998 1 65 060,00 019 0010
20/0/1 ÚP - III. etapa 7.12.2000 1 380 000,00 019 0010
3/0/1 US Brno I. - II. dodatek 1.7.1998 1 605 390,00 019 0010
33/0/1 urb. str. Brno - územní plán 11.12.2001 1 220 000,00 019 0010
37/1 územní plán 1.7.2003 1 301 560,00 019 0010
4/0/1 US Brno I.  IV. dodatek 15.12.1998 1 910 000,00 019 0010
46/1 územní plán města 3.5.2002 1 183 531,00 019 0010
7/0/1 US Brno- úz. plán města 13.7.1999 1 329 000,00 019 0010

3 789 362,55

NEFUNKČNÍ HMOTNÝ MAJETEK:

Inventární číslo Název předmětu Datum nabytí 
Počet 
kusů

Pořizovací 
cena

Třída 
majetku

228/0/155 kamerový systém MKDS - bod 3 14.7.2006 1 365 919,00 022 0050
203/99 frank. stroj FRAMA SENSONIC 2100T 7.1.2000 1 115 169,00 022 0050
207/0/160 kopírka SELEX 1.8.2000 1 73 200,00 022 0050
222/0/160 síťová tiskárna HPLJ 2200 14.12.2001 1 42 546,30 022 0050
6998/0 Server Dell Powerwdge2900 18.6.2007 1 178 131,00 022 0050

774 965,30

Inventární číslo Název předmětu Datum nabytí 
Třída 
majetku

16/0/338 venk.ozvučení Kovářova 4 30.11.2000 021 0400

MAJETEK VEDENÝ V PODROZVAHOVÉ EVIDENCI
číslo účtu popis datum částka
909 0100 V. Nečas - protipovodňové opatření 2.10.2001 42 900,00
948 0300 Lavičky - hřbitov Z.H. - krádež 27ks 24.4.2009 135 000,00
Celkem: 177 900,00

zastupitelstvu m ěsta  p ředloženy návrhy na vy řazení majetku ve výši: 4 791 497,85

popis částka

41 557,00

41 317,00
Celkem: 82 874,00

Rekapitulace:
nefunkční nehmotný majetek 3 789 362,55
nefunkční hmotný majetek 774 965,30
stavby 49 270,00

Celkem: 4 613 597,85 K č

podrozvahová evidence 177 900,00
odpis pohledávek 82 874,00

ZM předloženo ke schválení : 4 874 371,85 K č

neuhrazené služby

49 270,00

ODPIS POHLEDÁVEK
způsob odpisu

převod na podroz. ú č.
převod na podroz. ú č.

STAVBY:

Pořizovací cena

Stavby celkem: 49 270,00

neuhrazené nájemné

Celkem k vyřazení:

Město Žďár nad Sázavou 
IČ:  00295841

NÁVRH NA VYŘAZENÍ - předloženo zastupitelstvu města

Celkem k vyřazení:

Příloha č. 1 

NEFUNKČNÍ NEHMOTNÝ MAJETEK:


