
 

 

               
 
 
 

 Starosta 
 
 

03. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 26. 05. 2021 

Bod pořadu jednání:   
 
8. INVENTARIZACE MOV K 30.6.2020 
 

Věc:      Inventarizace MOV k 30.6.2020 
 

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 17.5.2021; FV 20.5.2021 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:    

Počet výtisků: 

 

 

 
Návrh usnesení 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) bere na vědomí zápis inventarizační komise – fyzická inventura materiálu, zásob a 
pokladen stavu k 30.6.2020, zápis z provedené dokladové inventury rozvahových 
účtů k 30.6.2020,  

b) schvaluje inventarizační zprávu a zápisy inventarizační komise k 30.6.2020 
 
Z: EO                                                                                                             T:  05/2021 
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Důvodová zpráva 

V návaznosti na usnesení zastupitelstva SML č. 301/2019 a na základě Projektu převodu 
jmění na společníka ze dne 11. 2. 2020 došlo k rozhodnému dni 1. 7. 2020 k převodu jmění 
akciové společnosti Technické služby města Liberec a.s. na jediného společníka, Statutární 
město Liberec. Město má jako přejímající společník podle § 344 zákona o přeměnách č. 
125/2008 Sb. v platném znění povinnost sestavit účetní závěrku k 30. 6. 2020. 

Inventarizace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku byly provedeny k 30. 6. 2020 
na základě Příkazu starosty č. 1/2020 ze dne 15. 6. 2020 pouze dokladově. Provedení 
fyzické inventarizace nebylo možno organizačně zajistit jednak z důvodu krátkého účetního 
období, jednak s ohledem na omezení vyplývající z opatření vlády ČR přijatá v souvislosti s 
pandemií nemoci COVID-19. 

Doložení stavu dlouhodobého majetku k 30. 6. 2020 bylo provedeno sesouhlasením zůstatků 
jednotlivých účtů dlouhodobého majetku, a to jak z hlediska pořizovacích cen, tak z hlediska 
oprávek na výstupní majetkové evidence. Nebylo zjištěno rozdílu.  

Dne 30. 9. 2020 byla zpracována inventarizační zpráva o průběhu inventarizací k 30.6.2020, 
v níž je uvedeno shrnutí výsledků inventur. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.  

V rámci inventarizací pozemků a budov k 31.12.2019 bylo provedeno ověření souladu jejich 
evidence na katastr nemovitostí. Zásadní nesrovnalosti zjištěny nebyly – k 30. 6. 2020 proto 
tato kontrola prováděna nebyla. 
 
Přílohy: 

 inventarizační zpráva o průběhu inventarizací k rozvahovému dni 30.6.2020 

 příkaz starosty č. 1/2020 k provedení mimořádné inventarizace majetku a závazků za 
období 1.1.2020 – 30.6.2020 včetně jmenování inventarizační komise a zápisu 
z instruktáže členů inventarizační komise 

 zápis z provedené dokladové inventury k 30.6.2020 

 zápisy inventarizační komise – materiál a zboží na skladě k 30.6.2020 

 zápisy inventarizační komise – inventura pokladen k 30.6.2020 

 seznam majetku DHM a DNM k 30.6.2020 
 

 

 


