
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
25. Rady města

konané dne 18.5.2020

Inventarizační zpráva za rok 2019

V souladu s platnými právními předpisy a plánem inventur byla provedena řádná inventarizace majetku a 
závazků, jiných aktiv a jiných pasiv, podrozvahových účtů a ostatní evidence ke dni 31.12.2019. Výsledek je 
předkládán k projednání. Součástí materiálu je i návrh na vyřazení majetku a nedokončeného dlouhodobého 
majetku.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
1. výsledky inventarizace za rok 2019 dle předložené inventarizační zprávy uvedené v příloze č. 1, 2, 3, 4.
2. vyřazení majetku dle přílohy č. 3
3. vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku dle přílohy č. 4.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Jitka Fialová

Vyjádření: Odbor FIN a inventarizační komise doporučují schválit předložený 
materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Inventarizace veškerého majetku a závazků města byla provedena v 
souladu s plánem inventur. Fyzickou inventurou ke dni 31.10.2019 bylo 
inventováno více než 8 800 položek dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku v celkové částce 1 008 019 435,69 Kč. Dílčí 
inventarizační komise zjistila manko v částce 112 700,00 Kč. Jednalo se o 
dvě položky, a to mobilní WC, kde bylo podáno dne 
27.04.2020 oznámení o zcizení na Policii ČR vedené pod č.j. KRPJ-

Page 1 of 2Návrh usnesení RM 18.5.2020

15.05.2020https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



40861-9/PČ-2020-161415-MMA. Druhou položkou byla forma městského 
znaku pro odlévání litinových mříží, která byla vyrobena v roce 2008 při 
výsadbě borovic na Vratislavově náměstí. Realizátorem akci byla firma 
JCZ, s.r.o. (č. smlouvy 100/2008) a formu jí dodával její subdodavatel 
GLASSPOL s.r.o. Vzhledem k tomu, že forma byla použita pouze ve 
slévárně při výrobě ochranných mříží a nebyla nikdy fyzicky převezena do 
NMNM jsme se při inventarizaci obrátili na firmu GLASSPOL. Z posledního 
vyjádření firmy ale vyplývá, že forma zůstala uskladněna v příslušném 
výrobním závodu, u kterého si GLASSPOL  výrobu mříží objednal a 
vzhledem k uplynulé době 12 let není schopen dohledat u kterého (i zde 
by mohlo přicházet v úvahu prověření ztráty skrze oznámení na PČR). Z 
výše uvedeného vyplývá, že nebylo možno potvrdit existenci 
majetku. Inventarizační rozdíl byl zaúčtován do účetního období roku 
2019. Dokladovou inventurou ke dni byl ověřen majetek v částce 1 014 
842 930,01 Kč. K navýšení celkové hodnoty majetku došlo zaevidováním 
ukončených investičních akcí (rekonstrukce MK Tyršova, přechody pro 
chodce ul. Maršovská, zastávky MHD Blažíčkova a Německého, přístřešek 
autobusové zastávky Vlachovická, obnova víceúčelového hřiště Olešná) a 
přeceněním majetku určeného k prodeji (budova č.p.12 NM, bytová 
jednotka 728/6). Na základě soupisů dílčích inventarizačních komisí a po 
vyhodnocení shromážděných výsledků vypracovala hlavní inventarizační 
komise inventarizační zprávu a odsouhlasila návrhy na vyřazení majetku 
v částce 444 297,44 Kč a nedokončeného dlouhodobého majetku v 
částce 187 215,00 Kč. Fyzická likvidace vyřazeného majetku bude v 
případě schválení materiálu provedena v termínu do 30.6.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 Inventarizační zpráva za rok 2019 (Veřejná)
Příloha - č. 2 Rekapitulace účtů ke dni 31.12.2019 (Veřejná)
Příloha - č. 3 Návrh na vyřazení majetku (Veřejná)
Příloha - č. 4 Návrh na vyřazení nedokončeného DM (Veřejná)
Příloha - dopis raznice NMNM (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

Page 2 of 2Návrh usnesení RM 18.5.2020

15.05.2020https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


