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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  28 dne  15.12.2021 OF282104Z 

 

 

Odpis zbylé pohledávky po soudním sporu tepelného hospodářství 
 

Právní rámec Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta   ..………………… 

Zpracovatel: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF   ………………….. 

Vztah k rozpočtu: příjem a odpis pohledávky realizován v hospodářské činnosti 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska: 
schvaluje odpis zbylé nevysouzené pohledávky Votava (ORG 8800) ve výši 739.389,85 Kč. 
 

2. Důvodová zpráva  
Dne 10.12.2021 byla na účet města připsaná částka ve výši 1.843.797,29 Kč od p. V. Votava, a 
to v návaznosti na soudní spor z roku 2009 o bezdůvodné obohacení v rámci provozování 
tepelného hospodářství. Město podalo soudu žalobu o zaplacení částky ve výši 1.577.406, - Kč. 
Po několika soudních rozhodnutí Okresní soud v Písku v listopadu roku 2020 rozhodl 
o povinnosti žalovaného zaplatit městu částku 962.377,48 Kč vč. úroků z prodlení. 
V návaznosti na tento rozsudek se žalovaný odvolal ke Krajskému soudu v ČB a ten potvrdil 
rozsudek okresního soudu.  
Z obdržené částky je vysouzená jistina ve výši 962.377,48 Kč a zbylá částka činní úroky 
z prodlení. 
V účetnictví je zachycena pohledávka v celkové výši 1.701.767,33 Kč (nájmy z roku 2009   
technického zařízení, CZT a kotelny a užívání majetku) – viz tabulka níže: 

 
Po odečtení zaplacené jistiny ve výši 962.377,48 Kč je nutné se vypořádat se zbylou 
pohledávkou ve výši 739.389,85 Kč. Dle zákona o obcích je v pravomoci zastupitelstva odpis 
pohledávky (§ 85 odst. f – vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 tis. Kč). 
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doklady z r.2009 pohledávka v účetnictví souzená částka 

VF 2980038 (část) 3 334,28 Kč 3 334,28 Kč

VF 2980046 86 303,16 Kč

VF 2980047 9 958,66 Kč

VF 298048 18 180,82 Kč

VF 2980118 9 958,66 Kč

int.d.č.8862 1 574 071,75 Kč 1 574 071,75 Kč

přeplatek z r.2008 -40,00 Kč

Celkem 1 701 767,33 Kč 1 577 406,03 Kč

vysouzeno -962 377,48 Kč -962 377,48 Kč

Zbývá pohledávka 739 389,85 Kč

Pohledávka VOTAVA ORG 8800


