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NÁZEV: 
Inventarizace 2019 – vyřazení nedokončeného hmotného majetku a odpis nedobytných 

pohledávek 

 

ANOTACE: 
 
Inventarizace 2019 
Vyřazení nedokončeného hmotného majetku, odpis nedobytných pohledávek. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 
 

1. vyřazení nedokončeného hmotného majetku, který je evidován na účtu 042 -
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 2.474.832,02 Kč  dle
předloženého návrhu (příloha č. 4c IZ)  
 

2. odpis (trvalé vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 
113.392 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 5c IZ) 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
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Zpracoval: 
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Předkládá: 
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Popis 
Jedná se o návrh na: 

 vyřazení nedokončeného hmotného majetku (rozpracovaných investic – účet 042) 
 odpis nedobytných pohledávek 

Výše uvedené návrhy byly předloženy v rámci Inventarizace majetku města za rok 2019 – uvedeno 
v inventarizační zprávě (dále jen IZ). 
 
 
Dopad do rozpočtu města – žádný. 
 
 
Geneze případu 
 

 RM na svém zasedání dne 20.4.2020 projednala předložené návrhy na vyřazení 
nefunkčního majetku, nedokončeného hmotného majetku a projednala předložené návrhy 
na odpis nedobytných pohledávek. Návrhy byly předloženy v rámci inventarizace majetku 
města za rok 2019. 

 RM schválila vyřazení nefunkčního majetku (pořizovací cena majetku > 5.000 Kč/ks) a 
schválila odpis nedobytných pohledávek (pohledávky 1.001 Kč – 19.999 Kč/případ) 

 RM předkládá návrh na vyřazení nedokončeného hmotného majetku, který je veden na 
účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (příloha č. 4c IZ) 
U nedokončeného majetku není předpoklad, že by došlo k realizaci. Jedná se o 
vypracované projektové dokumentace z r. 2006 – 2014, které již nelze využít – nesplňují 
současné požadavky dle stavebního zákona, zákona o veřejných zakázkách. V některých 
případech byly akce již realizovány na základě jiného projektu. 
Jedná se také o akce, které nesplňují charakter investic – např. oprava místní komunikace 
ve Stržanově nebo byty ul. Haškova, dále pak neinvestiční náklady – úprava veřejného 
prostranství ve Stržanově. 

 RM předkládá návrh na odpis nedobytných pohledávek (pohledávky od 20.000 Kč/případ) - 
trvalé vyřazení pohledávek z účetní a podrozvahové evidence (příloha č. 5c IZ), a to: 
- z důvodu úmrtí povinného a ukončení dědického řízení pro nemajetnost 
- z důvodu zániku společnosti bez právního nástupce – výmaz z obchodního rejstříku   
 

Návrh řešení 
schválit: 
 

 vyřazení nedokončeného hmotného majetku, který je evidován na účtu 042 - Nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 2.474.832,02 Kč  dle předloženého návrhu 
(příloha č. 4c IZ)  

 odpis (trvalé vyřazení) nedobytných pohledávek (pohledávky od 20.000 Kč/případ) z účetní 
evidence v celkové částce 113.392 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 5c IZ) 

 
 



 

 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

1. vyřazení nedokončeného hmotného majetku, který je evidován na účtu 042 - Nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 2.474.832,02 Kč  dle předloženého návrhu 
(příloha č. 4c IZ)  

2. odpis (trvalé vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 
113.392 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 5c IZ) 

 
Doporučení předkladatele 
RM doporučila schválit vyřazení nedokončeného majetku a odpis nedobytných pohledávek dle 
předložených návrhů. 
 
 
 






