P ř e h l e d o pohledávkách města k 31.12.2005

Odprodej bytů
Celkové pohledávky k 31.12.2005 jsou ve výši 20.042,-- Kč. Celá částka je ve lhůtě
splatnosti a je splácena v pravidelných měsíčních splátkách.
Odprodej pozemků
Pohledávka za odprodaný pozemek je ve výši 65.400,-- Kč. Ve lhůtě splatnosti je celá částka.
Stravné ve školních jídelnách
Pohledávky na stravném ve školních jídelnách, které do 31.12.2002 byly organizační složkou
města, a v jeslích jsou ve výši 5.514,80 Kč. Celá tato částka je po lhůtě splatnosti. Jedná se o
9 případů pohledávek, z toho 3 jsou vymáhány soudně, u 3 případů není znám pobyt a 3
dlužníci jsou mimo území ČR.
Pohledávky jsou v rozmezí od 18,60 Kč do 3.085,60 Kč u jednotlivých dlužníků.
Nájemné z pozemků
Celkové pohledávky na nájemném z pozemků jsou ve výši 195.130,60 Kč. Po lhůtě splatnosti
je celá částka .Jedná se o 5 případů z let 1994 – 1997 v celkové dlužné částce 194.754,-- Kč.
Všechny tyto případy jsou vymáhány soudní cestou, ale zatím bezvýsledně. Zbývající dlužná
částka z let 2004 a 2005 je ve výši 376,60 Kč a týká se převážně nezaplacené částky inflace
za předchozí rok a nezaplaceného nájemného třemi organizacemi.
Poplatky za svoz komunálního odpadu
Na poplatku za svoz komunálního odpadu eviduje finanční odbor pohledávku v celkové výši
1.879.946,40 Kč od 3.222 občanů města. Celá tato částka je po lhůtě splatnosti. Zároveň eviduje přeplatek na poplatku ve výši 124.206,-- Kč vybraný od 556 občanů. Jedná se o občany,
kteří uhradili poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2006 již v roce 2005.
Při vymáhání finanční odbor postupuje obdobně jako při vymáhání ostatních nedoplatků na
poplatcích. Vzhledem k počtu občanů, kteří poplatek neuhradili, je vymáhání časově náročné.
Občané jsou upozorňováni prostřednictvím televize Tachov a článků v tisku na povinnost
úhrady poplatku , jsou zasílány výzvy k úhradě poplatku v náhradní lhůtě, vystavovány
platební výměry, exekuční příkazy na plat, bankovní účty apod.
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Poplatek ze psů
Na poplatku je celková pohledávka ve výši 23.341,-- Kč. Celá tato částka je po lhůtě splatnosti. Částku 5.750,-- Kč dluží poplatníci z minulých let, částku 16.191,-- Kč z roku 2005
a částku 1.400,-- Kč dluží poplatníci na exekučních nákladech.
Pohledávku vymáhá finanční odbor od 40 poplatníků. Zároveň finanční odbor k uvedenému
datu eviduje přeplatky na poplatku ve výši 13.912,-- Kč.
Nájemné z nebytových prostor
Celkové pohledávky za pronájem nebytových prostor jsou ve výši 303.081,-- Kč. Po lhůtě
splatnosti je celá částka . 3 případy v celkové částce 303.080,-- Kč jsou z let 1995 – 1998,
jeden z roku 2004. Z těchto 3 případů pohledávek je l pohledávka u soudu, l dlužník je
dlouhodobě v USA a u l dlužníka je nařízena exekuce na plat. Z roku 2004 je pohledávka ve
výši 1,-- Kč.
Poplatek ze vstupného - na uvedeném poplatku je pohledávka ve výši 23.672,-- Kč. Částka
je po lhůtě splatnosti. Jedná se o 1 pohledávku ve výši 3.672,-- Kč na uvedeném poplatku,
zbytek dlužné částky je pokuta uložená za neprovedení vyúčtování pořádané akce.
Pohledávku vymáhá finanční odbor na jednom subjektu. Byl dán návrh soudu na úhradu
pohledávky prodejem movitých věcí .
Uložené pokuty
a) pohledávky za nesplacené pokuty uložené komisemi pro projednávání přestupků v
celkové výši Kč 148.529,-- Kč. Celá částka je po lhůtě splatnosti. Jedná se o 136
případů uložených pokut z let 2000 - 2005, z nichž je dosud nezajištěno 41 případů,
na ostatní pokuty jsou vydány exekuce
b) pohledávky na pokutách uložených jednotlivými odbory městského úřadu eviduje fic) nanční odbor v celkové výši 3.125.918,02 Kč a pohledávky na nákladech řízení v celkové výši 226.564,-- Kč. Celá částka je po lhůtě splatnosti.
Tato částka je souhrnem 706 případů pokut a 273 případů nákladů řízení. V průběhu
letošního roku bylo finančním odborem převzato k vymáhání 408 nových případů a
ukončit se podařilo 247 případů pokut a nákladů řízení.
d) pokuty ukládané městskou policií jsou všechny po lhůtě splatnosti. K 31.12.2005 eviduje finanční odbor celkem 761 neuhrazených pokut na místě nezaplacených ve výši
291.416,-- Kč a na exekučních nákladech částku 600,-- Kč.
Všem dlužníkům jsou finančním odborem zasílány v souladu se zákonem o správě daní
a poplatků výzvy k zaplacení dlužné částky v náhradní lhůtě a po nesplnění této povinnosti následují exekuce.
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Ostatní pohledávky
Pohledávka na náhradách škod je v celkové výši 193.697,70 Kč. Jedná se o 3 případy
náhrady škody, z toho dva případy v celkové výši 75.079,70 Kč jsou spláceny v pravidelných
měsíčních splátkách , jedna náhrada je celá po lhůtě splatnosti a její výše představuje částku
118.618,-- Kč.
Nesplacené půjčky z fondu rozvoje bydlení jsou ve výši 1.330.980,90 Kč. Celá částka je ve
lhůtě splatnosti.
V roce 2004 byla poskytnuta půjčka Poliklinice Tachov na výměnu oken v budově čp. 1560
ve výši 2.000.000,-- Kč. Půjčka je splácena ve čtvrtletních splátkách, v současné době je nesplacená půjčka ve výši 1.454.546,-- Kč a tato pohledávka je ve lhůtě splatnosti.
Nesplacené půjčky poskytnuté ze sociálního fondu zaměstnancům jsou v celkové výši
53.985,-- Kč. Pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti a jsou pravidelně měsíčně spláceny.
Nezaplacené neinvestiční náklady na provoz škol od obcí, jejichž děti plní základní povinnou
docházku v základních školách zřízených městem jsou ve výši 26.964,-- Kč. Celá částka je
po lhůtě splatnosti a týká se jedné obce. Ta byla na nedoplatek několikrát upozorněna.
Pohledávky na neinvestičních nákladech, které rodiče hradí za pobyt dětí v předškolních
zařízeních a ve školních družinách jsou v celkové výši 27.538,-- Kč, z toho ve lhůtě splatnosti je částka 5.600,-- Kč a po lhůtě splatnosti částka 21.938,-- Kč. Z toho je z roku 2001
částka 432,-- Kč, 2002 částka 902,-- Kč, 2003 částka 6.810,-- Kč, 2004 částka 9.950,-- Kč a
z letošního roku částka 3.856,-- Kč. Pohledávky na neinvestičních nákladech za rok 2005
jsou pouze za pobyt dětí v jeslích.
Pohledávky vyplývající z městem vystavených faktur jsou ve výši 55.102,-- Kč. Částka
30.102,-- Kč je ve lhůtě splatnosti a týká se odprodeje kanalizačních přípojek v ulici Petra
Jilemnického, po splatnosti je částka 25.000,-- Kč za pronájem informačních tabulí.
Nevyúčtovaná záloha poskytnutá na výstavbu ubytovny ve výši 1.100.580,-- Kč. Na pohledávku je vydán rozsudek Okresního soudu v Tachově. Celá částka je po lhůtě splatnosti.
Při vymáhání pohledávek spolupracuje finanční odbor s jednotlivými bankovními
ústavy, úřadem práce a s odborem sociálních věcí a zdravotnictví. V případě zjištění
zaměstnavatele, čísla účtu nebo skutečnosti, že dlužníci jsou poživateli některé sociální
dávky nebo důchodu, jsou finančním odborem vydávány exekuční příkazy na účty u bank,na
srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody
a na prodej movitých věcí.
Od počátku letošního roku využívá finanční odbor ustanovení § 73a) zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších změn a doplňků a při prováděných exekucích z titulu nedoplatků na místních poplatcích a pokut uložených městskou policií, které
nebyly na místě zaplaceny a ostatních pokut, uplatňuje úhradu exekučních nákladů ve výši
200,-- Kč za každý vystavený exekuční příkaz.
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Celková výše pohledávek a nedoplatků k 31.12.2005 je ve výši 10.552.548,42 Kč, z toho
po lhůtě splatnosti je částka 7.516.812,82 Kč, ve lhůtě splatnosti částka 3.035.735,60 Kč
a přeplatky jsou ve výši 138.118,-- Kč. V porovnání se stejným obdobím loňského roku
došlo ke snížení celkových pohledávek o 455.473,53 Kč a zároveň ke snížení pohledávek ve lhůtě splastnosti o 1.649.109,40 Kč, ale i ke zvýšení nedoplatků po lhůtě splatnosti o 1.193.635,87 Kč.

2004
pohledávky celkem
z toho : ve lhůtě splatnosti
po lhůtě splatnosti

2005

11.008.021,95 Kč 10.552.548,42 Kč
4.684.845,-- Kč
6.323.176,95 Kč

3.035.735,60 Kč
7.516.812,82 Kč

Zvýšení pohledávek po lhůtě splatnosti je na místním poplatku za svoz PDO a na nezaplacených pokutách.
Snížení pohledávek ve lhůtě splatnosti je ovlivněno menším zájmem o půjčky z Fondu rozvoje bydlení a pravidelnými splátkami pohledávek za odprodej bytů, pozemku, náhrady škod
a splátkami půjčky Poliklinikou Tachov.
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