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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e   

fyzickou inventarizaci majetku, zásob k 1.10. a k 31.12.2009 a dokladovou inventarizaci 
k 31.12.2009 Statutárního města Liberce a současně vypořádání zjištěných inventarizačních 
rozdílů dle důvodové zprávy. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Důvodová zpráva 
 
 
          V souladu se „Směrnicí tajemníka č. 13 T- část V. – řízení inventarizačních činností“ byly 
vydány „pokyny k provedení řádné inventarizace majetku města v roce 2009“ jako příloha oběžníku 
tajemníka č. 9/2009. 
 
          Ke dni 1.10.2009 byla vyhlášena fyzická inventarizace majetku SML po jednotlivých 
organizačních složkách. K datu 31.12.2009 byla vyhlášena dokladová inventarizace majetku všech 
příspěvkových organizací, dokladová inventarizace pozemků a nedokončených investic a zároveň 
fyzická inventarizace skladových zásob. Dílčí inventarizační komise vyčíslily administrativní a 
fyzické inventarizační rozdíly. 
 
       Všechny administrativní rozdíly (včas nezaregistrované přesuny, přírůstky a úbytky majetku) byly 
účetně vypořádány v rámci účetní závěrky roku 2009. 
 
        Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena v těchto oblastech: 
                                            kancelářské potřeby a úklidový materiál 
                                            zboží určené k prodeji 
                                            propagační materiál 
                                            materiál CO 
Fyzický inventarizační rozdíl byl zaznamenán u zboží ve výši 3.282,36 Kč. Pro zboží určené k prodeji 
na přepážkách MIC byl dne 2.6.2009 RM schválen „limit ztratného – maximálně do výše 6 tis. 
Kč/rok“. Tento limit byl stanoven s ohledem na společnou hmotnou odpovědnost zaměstnanců MIC a 
na nedostatečné zabezpečení zboží před ztrátou. Vzhledem k tomu, že vyčíslené manko nepřekročilo 
stanovený limit ztratného, bylo uhrazeno z provozních výdajů SML. 
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