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Město Nové Město na Moravě /1
NÁVRH USNESENÍ

24. Zastupitelstva města

konaného dne 25.6.2018

Vyřazení Dohledávek z účetnictví

Součástí materiálu je návrh na účetní odpis pohledávek - jedná se zejména o staré pohledávky, které exekutor
vrátil pro nemajetnost, nebo jsou bezvýsledně vymáhány více jak S let, dále pak promlčené pohledávky s
problematickou vymahatelností, pohledávky za zemřelými fyzickými osobami nebo pohledávky za již zaniklými
právnickými osobami.

85 písm. fl z.č. 128/2000 Sb. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
vyřazení pohledávek ze samostatné působnosti města dle přílohy č. 1 a bere na vědomí, bez námitek,
vyřazení pohledávek z přenesené působnosti města dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: Odbor FIN a doporučuje schválit předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy; V příloze k materiálu je uveden seznam pohledávek navržených na odpis
z účetnictví. Tímto odpisem nedochází k prominuti pohledávky a ani
zastavení již probíhajících exekucí. Jedná se o vyřazení majetku z účetní
evidence, a to z důvodu, že existuje velmi malá pravděpodobnost
vymožení pohledávky, v případě, že dlužník uhradí pohledávku nebo její
část, taková platba bude i po účetním odpisu přijata jako úhrada dané
pohledávky nebo její části. Tyto pohledávky jsou navrhovány k odpisu,
protože uměle navyšují hodnotu majetku města a snižují vypovídací
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schopnost účetních výkazů, kterou kontrolují pracovníci přezkumu
hospodaření obcí.
Pohledávky jsou rozděleny do 2 skupin, na pohledávky u kterých ZM
rozhodne o odepsání (pohledávky ze samostatné působnosti - v případě
pohledávek hotelovné ubytovny UNO nebyly tyto vyřešeny ze strany již
zlikvidované společnosti Novoměstská správa budov s.r.o.) a pohledávky
u kterých ZM případně nebude mít námitky proti jejich odpisu správcem
pohledávky (pohledávky z přenesené působnosti, které jsou však
současně příjmem rozpočtu města).

Materiál obsahuje: Příloha - příloha č. 1 (Neveřejná)
Příloha - příloha č. 2 (Neveřejná)

Materiál projednán: RM 11.06.
finančním výborem

Přizváni:
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