
Zpráva pro 14. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 24. září 2020 

___________________________________________________________________________ 
 
4.03 Odpis pohledávek z hospodářské činnosti 
 
Předkládá:  Ing. Dr. Vlasta Hnilicová 
             vedoucí ekonomického odboru 
 
Odůvodnění:  
1/ Navrhovaná částka k odpisu 1.986.181 Kč - dluhy z ubytoven  
K 31. 3. 2016 došlo k převodu činnosti ubytovny TGM z hospodářské činnosti města do 
činnosti hlavní. Do této doby spravovala provoz ubytoven společnost REGIA a.s. svými 
zaměstnanci na základě mandátní smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že při předání nebyly 
dořešeny (promlčené, nedobytné, špatně spravované) dluhy na ubytovně TGM i na již zrušené 
ubytovně Lounské, za jejichž správu byla již REGIA a.s. odměněná provizí, zůstal dluh z 
ubytování 2.123.641,90 Kč k vymáhání na REGII a.s.  
Vývoj dluhu  

31. 03. 2016 2 123 641,90 Kč 
31. 12. 2016 2 088 175,90 Kč 
31. 12. 2017 2 085 499,90 Kč 
31. 12. 2018 1 987 681,90 Kč 
31. 12. 2019 1 986 181,90 Kč 

V rámci kontroly provedených inventur chyběly informace o stavu vymáhání, které ani na 
vyžádání nebyly předloženy. Lze se domnívat, že pohledávky již nelze vymáhat. 
Vzhledem k vysoké částce a zanedbané správě dluhů bylo ekonomickým odborem MěÚ 
doporučeno, aby návrh na odpis již nevymahatelných pohledávek byl předložen zastupitelem 
z představenstva REGIA a.s., která za tento stav odpovídá. 
  
   
2/ Navrhovaná částka k odpisu 248 705,99 Kč - pohledávky, které nevznikly v hospodářské 
činnosti. 
Pohledávka za firmou GEDOS ve výši 63 914,99 Kč - jedná se o položku, která byla 
neoprávněně účtovaná přes hospodářskou činnost města. Objekt polikliniky čp. 2060 nebyl a 
není zařazen v hospodářské činnosti, tento objekt je svěřen k hospodaření příspěvkové 
organizaci Nemocnice Varnsdorf. 
REGIA a.s. uhradila z prostředků hospodářské činnosti tento ze strany fy GEDOS neuhrazený 
náklad, přestože byla již při inventuře 2013 upozorněna, že tento náklad do hospodářské 
činnosti nepatří. Nebylo nikdy vymáháno, nebylo ani přihlášeno do insolvenčního řízení. 
Pohledávky za firmou IMSTAV GROUP ve výši 184 791 Kč - jedná se o obdobný postup, 
kdy bylo neoprávněně účtováno přes hospodářskou činnost města. Společnost byla zrušena 
s likvidací. 
Obě pohledávky lze považovat jako škodu způsobenou městu. 
REGIA a.s konstatuje nárok města z titulu škody jako promlčený bez sebereflexe pro lepší 
správu hospodářské činnosti města v oblasti bytového a nebytového hospodářství. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávky dle předloženého návrhu.  
 


