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Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2015 

 

 

 

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice  

č. S 2/2013 

Plán inventur na rok 2015 byl řádně zpracován na finančním odboru a schválen RM na  

15. schůzi konané 25.5.2015, usnesení č. 528/15. Inventarizační komise postupovaly 

v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí S 2/2013 upravující inventarizaci 

majetku a závazků. 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 i DIK byli seznámeni s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a 

závazků, Směrnicí S 2/2013, s Plánem inventur 2015 a s Harmonogramem inventur 2015 

elektronickou formou. Protokol o seznámení se  všemi předpisy týkajícími se 

inventarizace byl dne 15.10. 2015 podepsán všemi dotčenými osobami. 

 

 

 

 

 



3. Průběh inventarizace 

Prvotní inventury dle Plánu inventur byly zahájeny 2. 11. 2015 a ukončeny 11. 12. 2015. 

Na základě kontroly všech DIK byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly: 

 

DIK č. 3 – odd. bytového hospodářství 

Při provádění fyzické inventury bylo zjištěno, že u dvou inventárních položek je hodnota 

0,-- czk. Jedná se o inventární čísla: 

DDHM00019050 Vertigraf 

DDHM00019051 Tablix 

Obě inventární položky jsou součástí vybavení polikliniky a to rentgenu. Dle historických 

záznamů už při převzetí byl majetek odepsán do nulové hodnoty. V současnosti však dle 

platné legislativy toto není možné. Majetek je i nadále plně funkční, proto po domluvě se 

správci majetku byl oceněn na hodnotu 1,-- czk a bude veden nadále v operativní evidenci 

majetku. 

 

DIK č. 10  - budova radnice 

K datu prováděné prvotní inventarizace tj. 31.10.2015 bylo zjištěno, že v místnosti 0023  

nejsou zařazeny do majetku Města Litovel 2 ks grafických listů. Náprava byla provedena 

k datu 10.12.2015. Vznikly tak nové inventurní položky:  

POE000022481 – Grafika Bartoš – Radnice a morový sloup 100,-- czk 

POE000022482 – Grafika Bartoš – Pohled na náměstí  100,-- czk          

(Doklad o pořízení majetku je součástí inventarizace DIK č. 10) 

 

DIK č. 12 –  Obec Chudobín, Myslechovice 

K datu prováděné prvotní inventarizace tj. 31.10.2015 bylo zjištěno,že došlo k rozdílu 

mezi skutečností a inventárním soupisem majetku. Jedná se o položku: 

DDHM00019871 – Stůl na stolní tenis v KD Myslechovice 4 500,-- czk  

Jde o majetek, který byl dne 4. 6.  2015 schválen k likvidaci LIK. Likvidace proběhla, 

avšak likvidační protokol nebyl vrácen na finanční odbor, tudíž o této skutečnosti nebylo 

zaúčtováno. Náprava byla provedena dne 5.11.2015 

(Doklad o vyřazení majetku je součástí inventarizace DIK č. 12) 

 

 

 



DIK č. 15 – Obec Rozvadovice, Unčovice, Březové 

K datu prováděné prvotní inventarizace tj. 31.10.2015 bylo zjištěno, že v KD Unčovice 

chybí 15 ks dřevěných židlí. Dle slov člena osadního výboru jde o židle, které se během 

roku poničily a byly spáleny. Osadní výbor byl znova poučen o zásadách likvidace 

majetku Města Litovel.  

Hodnota DDHM00018634 – na kterém je veden celý soubor židlí, byla ponížena o cenu 

zničených židlí. Náprava byla provedena dne 10. 12. 2015, a to o částku 2 055,-- 

(15*137,--). 

(Doklad o vyřazení majetku je součástí inventarizace DIK č. 15) 

     

      Při provádění prvotních inventur DIK  vytvořily seznamy majetku navrženého 

      k likvidaci pro jeho nefunkčnost či opotřebení. Souhrnný seznam navrženého majetku  

      byl  předložen 6.1.2016  Likvidační komisi Města Litovel, která každou jednotlivou  

      inventarizační položku projednala a rozhodla o její likvidaci. Z jednání komise byl  

      vyhotoven zápis, jehož přílohou je seznam navrženého majetku. Zpráva o likvidaci  

      majetku  Města Litovel a jeho PO byla předložena RM na 30. schůzi dne 10. 3. 2016. 

       

      Rozdílové inventury probíhaly od 4.1.2016 do 25.1. 2016. Byly proúčtovány veškeré   

      přírůstky a úbytky, vytvořeny dodatečné inventarizační soupisy DIK č. 2-15 a  

      inventarizační soupisy DIK č. 1., aby byla možnost prokázat skutečný stav majetku a  

      závazků ke dni účetní závěrky.  

 

     Dne 4. 2. 2016 proběhlo jednání UIK, z kterého byl vytvořen zápis. 

 

4. Výsledek inventarizace majektu a závazků 2015 

K rozvahovému dni 31.12.2015 nebyl zjištěn žádný inventurní rozdíl. 

 

Veškeré přílohy jsou uloženy 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 6.1.2016 

Zápis Likvidační komise 6.1.2016 


