
 

 

               
 
 
 

 Ekonomický odbor 
 
 

2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 3. 6. 2020 

Bod pořadu jednání:   
 
8. INVENTARIZACE MAJETKU K 31. 12. 2019 
 

Věc:      Inventarizace MOV k 31. 12. 2019 
 

Důvod předložení: 
zákon č. 128/2000 Sb., č. 250/2000 Sb. a č.563/1991 
Sb. 

Odbor: Ekonomický odbor 

Zpracoval: Ing. Jana Míková, vedoucí EO 

Projednáno: RMO 20.5.2020, FV 27.5.2020 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:   . 

Počet výtisků: 

 

 

 
Návrh usnesení 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na 
vědomí Zápis inventarizačních komisí – fyzická inventura majetku dle stavu k 31.10.2019, 
rozdílová inventura majetku za období 1.11.2019 – 31.12.2019, dokladová inventura 
rozvahových účtů k 31.12.2019 a schvaluje inventarizační zprávu a zápisy inventarizačních 
komisí k 31.12.2019. 
Z: EO                                                                                                             T:  06/2020 
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Důvodová zpráva 

Na základě provedené fyzické inventury majetku dle stavu k 30.10.2019 byly učiněny 
závěry a vyčísleny rozdíly. Likvidační a škodní komise souhlasila se závěry inventarizačních 
komisí a navrhla k vyřazení opotřebovaný a nefunkční majetek z evidence ve výši 
934.491,53 Kč v pořizovacích cenách (zůstatková cena celkem 34.718,83 Kč) a zároveň 
navrhla k vyřazení nenalezený majetek ve výši 106.084,92 Kč v pořizovacích cenách 
(zůstatková cena 29.576,50 Kč) – vyřazení schváleno RMO Liberec – Vratislavice nad Nisou 
dne 16.1.2020, č. usnesení 13/01/2020. 

Dále byla provedena rozdílová inventura – dokladová inventura přírůstků a úbytků majetku 
za období od 1.11.2019 do 31.12.2019. Výsledek je zaznamenán v zápisu inventarizační 
komise – rozdílová inventura k 31.12.2019. 

Nedílnou součástí inventur je také dokladová inventura rozvahových účtů k 31.12.2019. 
 
Na základě zápisů inventarizačních komisí byla sestavena inventarizační zpráva za rok 
2019, ve které je popsána sumarizace celého průběhu inventur.  
 
V rámci tohoto bodu jsou radě předloženy přílohy: 

 inventarizační zpráva o průběhu inventarizací k rozvahovému dni 31.12.2019 

 zápis z provedené dokladové inventury k 31.12.2019 

 zápis inventarizační komise – rozdílová inventura majetku k 31.12.2019 

 zápis likvidační a škodní komise – vyřazení položek majetku k 31.12.2019.  
 
Podklady a seznamy inventovaného majetku jsou k dispozici k nahlédnutí na ekonomickém 
odboru. 

 


