                                                                                                                                  Příloha č. 1
                                          Město Jeseník, Městský úřad Jeseník
________________________________________________________________
                             Odbor stavebního úřadu, majetku a investic
                                                  Oddělení majetku

Vyřizuje      : Ing. Lenka Vinklerová
V Jeseníku  : 12.2.2008                                                                                Kontrolní výbor

Věc  : Doplnění zprávy o subjektech neplnících podmínky nájemních smluv

    Na  6. zasedání KV podalo  oddělení  majetku města  na žádost  kontrolního  výboru zprávu 
o subjektech, které nejčastěji neplní podmínky nájemních smluv - uzavřených mezi těmito subjekty a městem Jeseník. Zpráva uvádí, že nejčastějším porušením podmínek nájemních smluv je neplacení nájemného pronajimateli – městu Jeseník – za nájem bytových a nebytových prostorů  (za město spravuje Jesenická správa domů s.r.o.) a za nájem pozemků ve vlastnictví města – spravuje oddělení majetku.
    Postup při správě pronajatého majetku města je následující :
zaměstnanci oddělení majetku města pravidelně měsíčně kontrolují dodržování předpisu splatnosti nájemného podle smluv, 
pokud nájemce nezaplatí pohledávku v termínu, oddělení majetku písemně vyzývá dlužníka k neprodlenému zaplacení dluhu, zasílá upomínky a tiskopis „uznání dluhu“ k potvrzení. Jako sankci pak oddělení majetku dává pokyn k vystavení penalizační faktury. Při nezaplacení dluhu dochází k výpovědi ze smluv,
pokud nájemce na upomínky nereaguje a neplatí penále z prodlení, předává oddělení majetku města takovou pohledávku k vymáhání právním oddělení,
právní oddělení přebírá do správy k vymáhání takové pohledávky, u nichž je zřejmé, že je dlužník odmítá dobrovolně zaplatit anebo nemá na jejich úhradu prostředky,
vymáhání dlužných částek se řídí občanským soudním řádem a správním řádem (zákonem č. 500/2004 Sb.,)  a je zajištěno prostřednictvím soudního exekutora.

  Inventarizace nezaplacených pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2007 :
  Součástí inventarizace majetku je také stav nezaplacených pohledávek k rozvahovému dni.
Při poslední řádné inventarizaci majetku k 31.12.2007 byl zjištěn tento stav nezaplacených pohledávek po lhůtě splatnosti : 
a)  Účet  315.72  - Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2007 –  nájem bytů  : 
   -   do   30 dnů                po splatnosti                         159 893,-     Kč
   -   od   30 do   90 dnů    po splatnosti                         124 437,-     Kč
   -   od   90 do 180 dnů    po splatnosti                           96 202,-     Kč
   -   od 180 do 360 dnů    po splatnosti                           35 844,-     Kč
   -   více jak    360 dnů    po splatnosti                         201 606,50   Kč
       Celkem                                                                  617 982,50   Kč    ( 80 neplatičů )

b)  Účet  315.43 - Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2007 - nájem nebyt. prostorů :
   -  do    30 dnů               po splatnosti                              1 503,-     Kč
   -  od    30 do   90 dnů   po splatnosti                              4 100,-     Kč
   -  od    90 do 180 dnů   po splatnosti                                     -        Kč
   -  od  180 do 360 dnů   po splatnosti                              1 074,-     Kč
   -  více jak     360 dnů    po splatnosti                           93 495,90   Kč
      Celkem                                                                   100 172,90   Kč    (  6 neplatičů)
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 c)  Účet 315.41 – Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2007  - nájem pozemků :
      -  od 180 do 360 dnů  po splatnosti                            4 477,-      Kč   ( 19  neplatičů)

 d)  Účet 315.81 –  Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2007 – pronájem sloupů VO :
       - od 180 do 360 dnů  po splatnosti                            2 366,-      Kč   ( 1    neplatič)

 e)  Účet 315.56 -   Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2007 - nájem veřej.prostranství    
       - do   30  dnů              po splatnosti                              250,-      Kč
       - od   30  do   90 dnů  po splatnosti                         12 430,-      Kč
       - od   90  do 180 dnů  po splatnosti                           2 994,-      Kč
       - od 180  do 360 dnů  po splatnosti                              906,-      Kč
       - více jak      360 dnů  po splatnosti                          4 998,-      Kč
         Celkem                                                                 21 578,-      Kč    ( 11 neplatičů)

  f)  Účet 315.97 – Pohledávky ve správě právního oddělení k 31.12.2007 – podány 
                               k soudnímu vymáhání nebo převzal soudní exekutor :

       - 69 případů   (byty+nebytové prost.)             1 215 648,60  Kč    (69  neplatičů)
       -  7 případů    (nájmy z pozemků)                       22 395,-    Kč     ( 7  neplatičů)
        Celkem                                                          1 238 043,60  Kč

       Celkový objem pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2007 v oblasti nájmů :

       Celkem                                                           1 984 620,-    Kč 










                                                                                             Ing.  Lenka    Vinklerová   v.r.
                                                                                             vedoucí oddělení majetku 





