
Předkládá: Ing. Kolář Jaromír
vedoucí finančního odboru

Zpracovala: Martinková Vladimíra
pracovnice finančního odboru

71. schůze Rady města Litovel

konaná dne 10.3.2022

Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Města Litovel
za rok 2021

Důvodová zpráva:

Dne 9.2.2022 zasedala ústřední inventarizační komise. Inventarizace majetku a závazků

proběhla k rozvahovému dni 3 t.12.2021. Prvotní inventury byly zahájeny ke dni 4.11.2021,

k rozvahovému dni byli doplněny o přírůstky a úbytky, ukončení inventur proběhlo k 9.2.202 1.

Vše proběhlo řádně tak, aby byla možnost prokázat skutečný stav majetku a závazků ke dni

účetní závěrky. Z jednání ústřední inventarizační komise byl pořízen zápis. RML je tímto

předkládána Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021.
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Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky ě. 270/2010 Sb. a směrnice 5/2O17JRML —

Směrnice upravující inventarizaci majetku a závazků

Plán inventur na rok 2021 byl řádně zpracován na finančním odboru a schválen tajemníkem

Měl) Litovel s účinností od 1.10.2021. Inventarizační komise postupovaly v souladu s výše

uvedenými vyhláškou a směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.

Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory. Nedošlo

k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur proběhla bez závad. Termíny prvotních

i rozdílových inventur byly dodrženy.

2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Členové UIK, DIK I LIK byli seznámeni se směrnicí 5/2017/RML a se směrnicí

4/2017/TAJ elektronickou formou. Protokol o seznámení se s oběma předpisy, byl dne

20.10. 2021 podepsán všemi dotčenými osobami.

3. Průběh inventarizace

Prvotní inventury dle Plánu inventur byly zahájeny 4. 11. 2021. Jedná se o fyzické

inventury, jednotlivé DIK kontrolovaly všechen majetek uvedený na inventurních

soupisech ke dni 31.10.2021. Tyto inventury probíhaly až do 15.12.2021, kdy veškeré

podklady provedených inventarizací byly předány na finanční odbor. Na základě kontroly

všech DIK nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

4. Likvidace majetku

Při provádění prvotních inventur DIK vytvořily seznamy majetku navrženého k likvidaci

pro jeho nefunkčnost či opotřebení. Souhrnný seznam navrženého majetku byl předložen

7.1.2022 Likvidační komisi Města Litovel, která každou jednotlivou inventarizační položku

projednala a rozhodla O její likvidaci, dalším upotřebení nebo prodeji.



Zjednání [1K byl vyhotoven zápis, jehož přílohou je seznam navrženého majetku k

vyřazení. Zpráva o činnosti [1K za 2. pololetí 2021 byla předložena RML na 71. schůzi

dne 10.3.2022.

5. Rozdílové inventury

Rozdílové inventury, což je změna stavu fyzického majetku (přírůstky a úbytky)

od 1.1 I. 2021 do 31.12.2021 provádí DIK Č. I. ideo dokladové inventury. U DIK 2-15 byly

vytvořeny seznamy přírůstků a úbytků a vytvořen Dodatečný inventurní soupis.

Dokladová inventarizace pozemků proběhla k 31.12.2021. Podktadem pro inventarizaci

jsou LV k datu 3.1.2022 (vytištěny k tomuto datu byly z důvodu poruchy dne 31.12.2021).

Dokladové inventury, které jsou v kompetenci DIK Č. 1 — finanční odbor, byly prováděny

od 4.1.2022 do 9.2.2022. Byly proúčtovány veškeré přírůstky a úbytky. DIK č. 1. ze své

činnosti vytvořila Zápis a Inventarizační soupis, aby byla možnost prokázat skutečný stav

majetku a závazků ke dni účetní závěrky 31.12.2021.

Dne 9.2.2022 proběhlo jednání UIK, z kterého byl vytvořen zápis.

6. Výsledek inventarizace majetku a závazků 2021

K rozvahovému dni 31.12.2021 nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl.

ubomírBroza

místostarosta a předseda UIK

Přílohy uložené na finančním odboru:

Inventurní soupisy DIK Č. 1-15

Inventurní zápisy DIK č. 1-15

Inventurní soupis UIK

Inventurní zápis UIK

Souhrnný soupis vyřazeného majetku Likvidační komise 7.1.2022

Zápis Likvidační komise 8.1.2021
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