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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.4

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Směrnice S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek Ústeckého 
kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.4-1 Název: bod 10.4 - priloha 1 black.pdf

Specifikace nedobytné pohledávky 
Ústeckého kraje ze 
soukromoprávního vztahu včetně 
důvodu pro její odpis z účetní 
evidence nad 200 000,- Kč

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

v souladu se Směrnicí S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při vymáhání 
pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, o odpisu nedobytné pohledávky 
Ústeckého kraje ze soukromoprávního vztahu v celkové výši 1 326 350,- Kč z účetní evidence u tohoto 
níže uvedeného subjektu:

*******************
narozený *************
bytem ***************************************

**************
narozený *************
bytem *********************************************



Pohledávka 1 326 350,- Kč za odcizení sbírkových předmětů z budovy pobočky Oblastního muzea v 
Děčíně, příspěvkové organizace, v Rumburku

Důvodová zpráva:
V souladu se Směrnicí S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek 
Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, ekonomický odbor zpracovává a předkládá 
návrh na odpis nedobytné pohledávky Ústeckého kraje ze soukromoprávního vztahu v celkové výši 1 326 
350,- Kč z účetní evidence:

*******************
narozený *************
bytem ***************************************

**************
narozený *************
bytem *********************************************

Výše pohledávky: 1 326 350,- Kč
Popis pohledávky:
Náhrada škody ve výši 1 326 350,- Kč vznikla z důvodu odcizení sbírkových předmětů ve vlastnictví 
Ústeckého kraje z budovy pobočky Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové organizace, v Rumburku. 
Pohledávka byla do účetnictví zavedena na základě Rozsudku Okresního soudu v Děčíně č.j. 3T 
207/2007-588, ze dne 28. 5. 2008.

Nedobytná pohledávka Ústeckého kraje ze soukromoprávního vztahu nad 200 000,- Kč včetně důvodu pro 
její odpis z účetní evidence je blíže specifikována v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Lenka Knorrová,
vedoucí oddělení správy poplatků, 
odvodů a daní

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 22. 11. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Blanka Andresová 22. 11. 2019


