Závěrečná inventarizační zpráva
z jednání Hlavní inventarizační komise dne 23. 2. 2016
Na základě příkazu starosty města Trutnova ze dne 5. 11. 2015 byla provedena řádná
inventarizace veškerého majetku města a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazků.
Prvotní inventura byla provedena:
Rozdílová inventura byla provedena:
Složení Hlavní inventarizační komise:
(HIK)

ke dni 30. listopadu 2015
ke dni 31. prosinci 2015
Mgr. Tomáš Hendrych
Jiří Hejna
Hana Kešnerová
Václava Tichá
Hana Rathouská

Dle presenční listiny přítomni :

Mgr. Tomáš Hendrych
Jiří Hejna
Hana Kešnerová
Václava Tichá
Hana Rathouská

Dílčí inventarizační komise (DIK) pro provedení inventarizace majetku města byly schváleny
radou města dne 2. 11. 2015, usn. č. 2015-1093/20.
HIK provedla kontrolu výsledků inventarizace majetku města za r. 2015, které jsou
zaznamenány v jednotlivých inventurních zápisech. Podkladem pro jejich vytvoření jsou
zjištění DIK vyplývající z provedení inventury. Veškeré soupisy, zápisy a zjištění tvoří
nedílnou součást celého zpracování inventarizace za r. 2015.
Při kontrole skutečných a účetních stavů byly shledány nesoulady (inventarizační rozdíly):
1. věcné břemeno – vodovod Lhota na p.p. 154/2, 180/1, 180/3
- v evidenci chybí z důvodu nedodání podkladů (smlouvy) o jeho zřízení
2. pozemky p.p. 50/1 k.ú. Bojiště, p.p. 552/40 a 552/41 k.ú. Trutnov
- pozemky nejsou zapsány na katastru nemovitostí z důvodu 20 denní čekací lhůty pro
možnost zapsání, přičemž v evidenci majetku města jsou dnem podání návrhu změny na
KN
3. stavba technické vybavenosti na p.p. 1503/1 k.ú. Poříčí
- stavba je v evidenci majetku města,ale není zapsaná na listu vlastnictví pro Město
Trutnov
4. rekonstrukce ZŠ Komenského
- v evidenci majetku města chybí navýšení pořizovací ceny II. etapy dětského hřiště ve výši
Kč 132 634,- a navýšení pořizovací ceny o družinové oddělení ve výši Kč 2 111 728,23
5. pes
- v evidenci majetku města bylo v porovnání s fyzickým stavem o 1 psa více.

Řešení inventarizačních rozdílů
Po doložení dokladu Smlouvy o zřízení věcného břemene, faktur o technickém zhodnocení na
ZŠ Komenského a dokladu o prodeji psa byly tyto rozdíly srovnány, zaúčtovány
v hospodářském roce ke dni 31. 12. 2015.
Pozemky výše uvedené splnily podmínky k zápisu do KN a stav na KN koresponduje
se stavem v evidenci majetku města.
Dořešení stavby technické vybavenosti je delší časovou záležitostí. Po zjištění a zajištění
potřebných dokumentů bude v co nejkratší možné době proveden (pokud bude podléhat)
vklad do KN k zapsání stavby na LV 10001.
HIK souhlasí se způsobem provedení dokladových a fyzických inventur majetku města.
Prvotní inventura pozemků, budov a staveb bude prováděna i v roce 2016 dokladově
porovnáním stavu v evidenci majetku města s údaji v katastru nemovitostí vyjma nemovitostí,
které jsou předmětem nájemních či mandátních smluv (fyzická inventura). U památek, které
nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí se provede dokladová inventura a to porovnáním
technické mapy v programu Gramisu se stavem v evidenci majetku města. Zjišťování
skutečného stavu nemovitostí místním šetřením se provádí průběžně celý rok a vedou se o
něm podrobné záznamy.

HIK po kontrole výsledků inventarizace doporučuje radě města vzít na vědomí výsledek
inventarizace majetku města k 31. 12. 2015.

Mgr. Tomáš Hendrych
předseda HIK

Inventarizační zprávu vyhotovila : Kešnerová Hana
Dne 23. 2. 2016

