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MATERIÁL Č. 5. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
7/2015 DNE 04. 11. 2015 
 

Vypořádání pohledávek evidovaných ve společnosti Q – BYT Čelákovice spol. 
s  r. o. a závazků evidovaných v účetnictví města Čelákovice 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
 
Na základě doporučení auditora měly být v roce 2014 provedeny změny v účtování 
pohledávek za uživateli bytů v majetku města Čelákovice z titulu vyúčtování plnění 
spojených s užíváním bytů a změny v účtování nákladů spojených se sdruženým 
inkasem plateb obyvatelstva (SIPO). Nedoplatky a přeplatky z vyúčtování a náklady 
na SIPO byly účetně převedeny na město Čelákovice.  
Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. vykazuje ve své účetní evidenci k 31. 12. 2014 
pohledávky za městem Čelákovice v celkové výši 1 349 705,06 Kč. Z toho činí 
neuhrazené nedoplatky a nevyzvednuté přeplatky z vyúčtování plnění spojených 
s užíváním bytů v majetku města Čelákovice za roky 2000 až 2013 částku ve výši 
759 399,26 Kč. Pohledávku ve výši 590 305,80 Kč představují poplatky uhrazené 
z účtu Q-BYTu za SIPO za roky 1996 až 2014.  
Z výše uvedeného titulu by mělo Město Čelákovice ve své účetní evidenci vykazovat 
neuhrazené závazky vůči Q-BYTu ve výši 1 349 705,06 Kč.  
  
  
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení č. 5. 2. 1, č. 5. 2. 2 a č. 5. 2. 3. 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
Úhrada závazků města Čelákovice ve výši 1 349 705,06 Kč celkem je výdajem 
rozpočtu. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou. 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 

5. 2. 1 Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů úhradu závazků města Čelákovice vůči společnosti Q-BYT Čelákovice 
spol. s r.o. ve výši 759 399,26 Kč. Město Čelákovice provede úhradu na účet Q 
– BYT Čelákovice spol. s r. o. vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 
130030267/0100 pod VS 629588871. 
 
5. 2. 2 Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů úhradu závazků města Čelákovice vůči společnosti Q-BYT Čelákovice 
spol. s r.o. ve výši 590 305,80 Kč. Město Čelákovice provede úhradu na účet Q 
– BYT Čelákovice spol. s r. o. vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 
130030267/0100 pod VS 629588872. 
  
5. 2. 3 Zastupitelstvo města Čelákovice ukládá na základě ustanovení § 16 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
zapracovat celkové výdaje na úhradu závazků 1 349 705,06 Kč do změny 
rozpočtu, která bude předložena na jednání zastupitelstva města 16. 12. 2015.  
 
PŘÍLOHY 
 

1. Výpis z účetní evidence společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. – zůstatky 
účtů 315 3 až 315 29 k 31. 12. 2014 

 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za věcnou a obsahovou správnost 
smlouvy a návrhu usnesení odpovídá: 

 
………………………………………… 

Ing. Veronika Fürjesová, řed. spol.  
Ing. Karel Majer, vedoucí finančního a 
plánovacího odboru             

 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu 

 


