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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

38. Rady města
konané dne 15.3.2021

Inventarizační zpráva za rok 2020

V souladu s platnými předpisy a plánem inventur byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků, jiných
aktiv a jiných pasiv, podrozvahových účtů a ostatní evidence ke dni 31.12.2020. Výsledek je předkládán k
projednání. Součástí materiálu je i návrh na vyřazení dlouhodobého majetku a nedokončeného dlouhodobého
majetku.
 

§ 102 odst. 3 zák. o obcích
 

I. Rada města schvaluje
1. výsledky inventarizace za rok 2020 dle předložené inventarizační zprávy uvedené v příloze č. 1, 2, 3, 4
2. vyřazení dlouhodobého majetku dle přílohy č.3 
3. vyřazení nedokončeného dlouhohodobého 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
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Text důvodové zprávy: Inventarizace veškerého majetku a závazků města byla provedena v
souladu s plánem inventur. S ohledem na covidová opatření byla fyzická
inventura v dřívějším termínu, a to ke dni 30.9.2020. K  tomuto datu bylo
inventováno 9 500 položek majetku v celkové částce 1 188 665 500,88
Kč. K nárůstu oproti předešlému roku došlo především zaevidováním
ukončených investičních akcí, a to např. sportovní hala vč. vybavení,
přístavba 1. ZŠ vč. tunelového mycího stroje pro ŠJ, komunikace a
chodníky Tyršova, chodník Oborou, chodník Slavkovice, přístavba skladu
SDH Slavkovice, přístřešek na kontejnerové stání Maršovice, nákup
vozidel pro SDH NMNM, Jiříkovice a Hlinné. Významnou částku
představovala i darovaná infrastruktura ul. Polní.  Dokladovou inventurou
ke dni 31.12.2020 byl ověřen majetek v částce 1 189 951,95 Kč. Dílčí
inventarizační komise nezjistily žádné inventarizační rozdíly. Na základě
soupisů dílčích inventarizačních komisí a po vyhodnocení shromážděných
výsledků vypracovala hlavní inventarizační komise inventarizační zprávu a
odsouhlasila návrhy na vyřazení dlouhodobého majetku v částce 849
780,05 Kč a nedokončeného dlouhodobého majetku v částce 115 000,00
Kč. Fyzická likvidace vyřazeného majetku bude v případě schválení
materiálu provedena v termínu do 30.4.2021.
 
 

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 Inventarizační zpráva za rok 2020 (Veřejná) 
 Příloha - č.2 Rekapitulace účtů ke dni 31.12.2020 (Veřejná) 

 Příloha - č.3 Návrh na vyřazení dlouhodobého majetku (Veřejná) 
 Příloha - č.4 Návrh na vyřazení nedokončeného DM (Veřejná) 

 
Materiál projednán:

Přizváni:
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