
Kontrolní výbor obce Velké Březno 

 

Zápis z provedené kontroly:  

Kontrola stavu pohledávek, hospodaření s majetkem obce  

Datum kontroly: 10/2018 

Kontrolu provedl:, Jan Mlejnek, Bc. Tomáš Pýcha 

 

1. Nájemné z bytů 

Dluhy nájemníků k 30.9.2017 činní celková dlužná částka 1 464 435 Kč. 
Z toho: 

- bydlící nájemníci (17 případů) dluží 552 231 Kč 
- již nebydlící (10 případů) dluží 912 204 Kč. 

Počet aktuálních exekucí je 8, dále se řeší 2 výpovědi z bytů, 12x dohoda a upomínka na                
dlužnou částku. 
Celková dlužná částka se oproti loňskému roku  snížila o 188 062 Kč 
 

2. Nedoplatky – Nájem u obecních pozemků 

Nájem z obecních pozemků k 30.9.2018 činní dlužná částka 8 363 Kč. Splatnost těchto částek             
byla k 31.8.2017 a v brzké době budou zaslány první výzvy k úhradě. Možnost výpovědi            
z pronájmu pozemků. 

Celková dlužná částka se oproti loňskému roku  snížila o 3 091 Kč 

3. Místní poplatek za psa 

- Kontrola k 31.8.2017 
- Dlužná částka činní 960 Kč 
- Všem dlužníkům byla zaslána druhá upomínka. 

Celková dlužná částka se oproti loňskému roku  navýšil o 960 Kč 
 

4. Odpadové hospodářství 

Místní poplatek za provoz systému odstraňování komunálního odpadu je stanoven na částku            
500 Kč za osobu a rok. 

Chataři 

- Počet dlužníků – 1 případ 
- Celkem 83 Kč 



Kontrolní výbor obce Velké Březno 

 

Občané Velkého Března a Valtířova 

- Počet dlužníků – 117 případů 
- dle zpracovaného přehledu zodpovědného pracovníka - jedná se o dlužné částky za            

roky 2011 až 2017 
- Celkem 159 303 Kč 
- Celkový přehled dlužných částek a způsob řešení je přiložen v příloze kontrolního           

hlášení. 

5. Přestupky 

- Sankce uložené rozhodnutím-přestupky k 30.9.2018 
- Neuhrazené sankce z roku 2014 až 2018 
- Celkem případů: 17 
- Do roku 2016 se jedná o částku 24 700 Kč – 14 případů. Všechny v exekučním řízení               

– vymožení v nedohlednu. 
- Rok 2017 - celkem případů: 9 případů. 
- Celková částka: 16 300 Kč 

 a, Uhrazeno: 2000 Kč 
 b, Řešeno exekučně: 14 300 Kč 

 

Návrh opatření a závěr 

1. U dlouhodobě nevymožitelných pohledávek (úmrtí bez dědice, nedohledání dlužníka)         
dát zastupitelstvu obce návrh na odpis dlužných částek. Jedná se i o dlužníky, kteří zde               
nebydlí více jak 10 let. Doporučujeme konzultovat s právníkem obce, zda-li není           
promlčené. Sníží se tak náklady na zasílání upomínek a exekutorů. 

2. Nájemní smlouvy ošetřit tak, aby nájemce byl donucen nájemné platit. U dlužníků            
smlouva na 3-6 měsíců. 

3. Zintenzivnit práci s dlužníky – předvolávat je k osobnímu jednání a hledat řešení           
k nápravě. 

4. Osobní angažovanost a pomoc od vedení obce při práci s dlužníky. 
5. U části dlužníků lze podat exekuci na důchod a na nemocenské dávky. 

 
 
 

Za Kontrolní výbor: Jan Mlejnek 

Bc. Tomáš Pýcha 


