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Název návrhu:

Odpis pořizovacích nákladů na nerealizované investice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje odpis nákladů na nerealizované projektové dokumentace a ostatních nákladů souvisejících 
s nerealizovanými akcemi dle přílohy č. 1.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit odpis pořizovacích nákladů za 
nerealizované studie a projektové dokumentace dle návrhu usnesení.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit odpis pořizovacích nákladů za 
nerealizované studie a projektové dokumentace dle návrhu usnesení.

Odbor ekonomiky

S ohledem na skutečnost, že převážná většina projektových dokumentací uvedených v příloze tohoto 
materiálu neodpovídá požadavkům stávající legislativy a studie jsou nevyužitelné, doporučuje odbor 
ekonomiky schválit výše uvedený návrh na usnesení. 

VPRID

Po revizi inventarizovaných dokumentací vedených na účtu 042 byl předložen Výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu (VPRID) návrh na vyřazení některých dokumentací pořízených k přípravě 
realizace akcí města. VPRID na svém 8. zasedání 21. 04. 2015 usnesením č. VPRID/08/04/2015 



Inventarizace projektové dokumentace doporučuje účetní vyřazení navržených projektů dle Seznamu 
projektových dokumentací navržených k vyřazení dle přílohy tohoto usnesení.

Škodní komise

Škodní komise poskytla již v r. 2014 stanovisko k nerealizovaným projektovým dokumentacím 
odboru MAJ v následujícím znění: Vzhledem k nedostatečným podkladům k jednotlivým 
nerealizovaným projektovým dokumentacím nebylo možné stanovit, že se jedná o škodu vzniklou 
statutárnímu městu Přerov, když doložené okolnosti nevyužití jednotlivých projektových dokumentací 
nelze považovat za jednoznačné ani ucelené. S ohledem na uvedené a zejména zkreslování údajů v 
účetní evidenci doporučila škodní komise odpis pořizovacích nákladů na nerealizované PD.  
Co se týče nerealizovaných projektových dokumentací odboru ROZ, jež jsou rovněž součástí této 
předlohy, pak škodní komise nebyla požádána o stanovisko k nim, ani jí nebyly předány žádné 
podklady a odůvodnění, na základě kterých by je mohla posoudit. Odbor MAJ se ostatně vyjádřil 
ohledně těchto dokumentací tak, že budou předloženy k projednání HIK a že tyto nepovažuje za škodu 
a nebude je tak postupovat k projednání škodní komisi. 

Hlavní inventarizační komise

Hlavní inventarizační komise projednala návrh na vyřazení uvedených projektových dokumentací a 
vyslovila souhlas s jejich vyřazením. 

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své 29. schůzi konané dne 29.10.2015 usnesením číslo 914/29/7/2015 podala 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit odpis nákladů dle návrhu usnesení.

Důvodová zpráva:

Na účty 041 a 042 - pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku byly v průběhu let 1997 
- 2010 naúčtovány náklady na projektové dokumentace, studie, technické pomoci a ostatní náklady 
spojené s přípravou realizace investic dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Tyto investiční akce však 
nakonec nebyly realizovány a jejich realizace se v budoucnu ani nepředpokládá. Vzhledem k velkému 
časovému odstupu od vyhotovení daných projektových dokumentací, apod., jsou již tyto k dnešnímu 
dni nepoužitelné pro realizaci daných investičních akcí , neboť neodpovídají současné legislativě. 
Tyto akce nebyly realizovány zejména z důvodu nezajištění finančních prostředků na jejich realizaci, 
změny stanovisek dotčených stran či z důvodu jejich realizace subjektem odlišným od statutárního 
města Přerova.
Tyto projekty a studie nadále zůstávají v evidenci majetku města, je tedy nutné je vyřadit z majetkové 
evidence. Schválením odpisu nerealizovatelných projektových dokumentací a studií se sníží hodnota 
dlouhodobého nehmotného majetku.

Tímto materiálem je řešen odpis nadále nevyužitelných projektových dokumentací, studií, 
apod., které byly pořízeny v letech 1997 - 2010 a na jejich základě následně nebyly statutárním 
městem Přerov realizovány investiční akce.


