
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000325-2020-RISM

Materiál k projednání Zařazen na: 12. 3. 2020

Odpis zmařených investic spojených s přípravou výstavby akce: 
"Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem"

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Zastupitelstvo města usnesením č. Z/131/2019 - 8. ZM ze dne 07.11.2019 souhlasilo po projednání a 
vyhodnocení podstatných okolností spojených s koupí, financováním, provozováním a dalším rozvojem 
ČOV, s odkoupením ČOV společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., 
jejímž jediným společníkem je město Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 
120.000.000 Kč.

Z tohoto důvodu již není řešením otázky čištění odpadních vod ve městě Dvůr Králové nad Labem 
výstavba nové ČOV na p.p.č. 2654, 2651, 2650/4, 2650/7, 2649/1.

Vzhledem ke skutečnosti, že v seznamu nedokončených investic (účet 042 111 ORJ 02 a ORJ 10) jsou 
doposud vedeny položky, které jsou z důvodu změny vlastnického vztahu ke stávající ČOV, tedy její 
nabytí, dnes již nevyužitelné, navrhuje odbor RISM po projednání s radou města některé jednotlivé 
položky na výše uvedených účtech v celkové pořizovací ceně 12.514.543,50 Kč z nedokončených 
investic - účtu 042 111 vyřadit a tedy provést "odpis zmařených investic".

Pro informaci uvádíme, že uvedená částka neobsahuje veškeré náklady vynaložené na přípravu akce: 
"Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem", jako např. výdaje za právní služby, jiné služby, 
atd.

Tento postup byl konzultován s odborem RAF a daňovou poradkyní města 

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 26. 2. 2020
Předkládaný materiál byl takto projednán v RM pod usnesením č. R/101/2020 - 42. Rada města Dvůr 
Králové nad Labem ze dne 26.02.2020. 

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. seznam jednotlivých položek vedených na účtu 042 111, ORJ 02 a ORJ 10, navržených k 
"odpisu zmařených investic" v celkové výši 12.514.543,50 Kč vč. DPH spojených s 
nerealizací akce: "Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem", včetně důvodu 
"odpisu zmařených investic" uvedených v přiloženém seznamu - příloha č. 1 tohoto 
materiálu pro jejich nevyužitelnost z důvodu odkoupení ČOV společností Městské 
vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., jejímž jediným společníkem je 
město Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 120.000.000 Kč,



2. schvaluje

2.1. vyřazení ze seznamu nedokončeného dlouhodobého majetku - účet 042 111, ORJ 02 a 
ORJ 10, jako již nepoužitelné položky spojené s přípravou akce: Čistírna odpadních vod 
Dvůr Králové nad Labem" v pořizovací ceně celkem 12.514.543,50 Kč vč. DPH,

3. ukládá

vedoucímu RAF

3.1. provést "odpis zmařených investic" a tedy vyřadit z nedokončeného dlouhodobého 
majetku (nedokončených investic) účet 042, 111 ORJ 02 a ORJ 10, položky v celkové 
výši 12.514.543,50 Kč vč. DPH, jako již nepoužitelné z důvodu nerealizace akce: 
"Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem".

Termín: 31. 3. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Seznam jednotlivých položek z účtu 042 navržených k "odpisu zmařených investic" 

ZPRACOVAL: Haas Jan


