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INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA        
 

Z JEDNÁNÍ ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE  
MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 
 
 
Datum jednání ÚIK: 25.02.2022 
 
Přítomni:     Bc. Elena Mocová – předseda ÚIK  ……………………….. 
 
               Ing. Eva Ježková – člen ÚIK   ……………………….. 
 
                    Ing. Iva Padevětová – člen ÚIK  ……………………….. 
 
 
Ústřední inventarizační komise na svém jednání projednala závěrečné výsledky řádné 
periodické inventarizace majetku a závazků města Dvůr Králové nad Labem, 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a prováděcího 
předpisu č. 270/2010, za období roku 2021, která byla provedena na základě vnitřního 
předpisu města č. 7/2021 – Plán inventur na rok 2021, který byl schválen Radou města 
Dvůr Králové nad Labem dne 20.10.2021 pod č. usnesení R/605/2021 – 94. Rada města 
Dvůr Králové nad Labem (dále jen Plán inventur).  

 
 

Inventury byly provedeny: 
 

• u dlouhodobého majetku v době od 01.11.2021 do 31.12.2021  

• u zásob v době od 01.12.2021 do 31.12.2021 

• u peněz a cenin k 31.12.2021 

• u pohledávek a závazků od 01.01.2022 do 31.01.2022. 
 
 

Ústřední inventarizační komise se seznámila s průběhem inventarizace a zjištěními 
vyplývajícími z předložených inventurních soupisů inventarizačních komisí (dále jen IK). 
 
Ústřední inventarizační komise konstatuje, že všechny fyzické inventury hmotného majetku, 
movitého i nemovitého a všechny dokladové inventury pohledávek a závazků, včetně 
podrozvahových účtů, proběhly řádně a v termínech dle Plánu inventur.           
 

1. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého 
majetku a majetku v operativní evidenci byla provedena ke dni 31.10.2021, 
inventarizace budov, staveb a pozemků byla provedena ke dni 30.11.2021. Ke dni 
31.12.2021 byly zpracovány veškeré přírůstky a úbytky majetku za měsíce listopad a 
prosinec 2021. 

 
2. Vyhodnocením zápisů IK bylo zjištěno, že v podsystému VERA - Majetek je evidován 

majetek, který už svým technickým stavem a užitnými vlastnostmi nesplňuje účel, ke 
kterému byl původně pořízen. ÚIK proto doporučuje, aby předseda ÚIK ve zprávě RM 
navrhl uložit správcům majetku předložit likvidační komisi návrhy na vyřazení 
takových předmětů z evidence majetku města. 

 
(Seznam tohoto majetku je uveden v Příloze č. 1 tohoto zápisu.) 
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3. Při inventuře pozemků byly na základě porovnání evidence pozemků v systému 

VERA – Majetek s výpisy z katastru nemovitostí zjištěny nesrovnalosti, jako např. 
rozdílné výměry pozemků na základě komplexních pozemkových úprav a tato 
skutečnost nebyla v evidenci majetku zaevidována a město nebylo o této změně ze 
strany katastrálního úřadu informováno, tyto změny byly zjištěny až inventarizací. 
V evidenci měly některé pozemky špatně uvedený druh či využití pozemku. Všechny 
výše uvedené rozdíly byly po ukončení inventur odstraněny tak, aby byly v souladu 
se skutečností. 
 

4. Inventura budov byla provedena k 30.11.2021 a byly zjištěny tyto rozdíly:  
- u garáží v ul. Nedbalova bylo upraveno číslování pozemků (proběhla revize 

katastru nemovitostí), 
- stavby K-čp. 327, Podharť (ič 000219990134), V-přípojka k domu G+24 bj. (ič 

0002119990251), vodovodní přípojky – rekonstrukce (000219990271), K-MŠ 
Lipnice (ič 0002119990061) a V-Žireč – přípojka letiště (ič 000219990240) byly 
vyřazeny z evidence majetku města k 31.12.2021, dle popisu se jedná o 
historické přípojky, které by měly být dle zákona č. 274/2001 Sb. ve vlastnictví 
majitele pozemku nebo stavby připojené na vodovod či kanalizaci, v případě 
přípojky k MŠ Lipnice by měla být dle evidence přípojka z roku 1976, kanalizace 
se však budovala až po roce 2000, takže se jedná pravděpodobně o již zrušenou 
starou přípojku, stavby nemůžeme dle skutečnosti určit, 

- vodní nádrž – Lipnice ve stráni p.č. 190/2 (ič 000219990009) byla vyřazena 
z evidence majetku města, pozemek včetně nádrže byl prodán na základě kupní 
smlouvy, 

- u rybníků v Lanžově bylo upraveno číslování pozemků (proběhly pozemkové 
úpravy v tomto katastrálním území). 

 
5. V pohledávkách došlo k rozdílům na účtu 311-0011 (pohledávky za nájemníky – 

nájemné byty) ve výši 194.233 Kč, ke kterým dochází každoročně z důvodu poslední 
roční platby za sipo (je zaúčtována až v měsíci lednu následujícího roku).  
 

6. Inventura zásob, materiálu a zboží byla provedena v době od 01.12.2021 do 
31.12.2021. Nebyl zjištěn žádný rozdíl.  

 
7. Inventura peněz a cenin proběhla ke dni 31.12.2021. Nebyl zjištěn žádný rozdíl.  

 
8. Vzhledem k tomu, že došlo k personálním změnám na Městském úřadě ve Dvoře 

Králové nad Labem, došlo ke změně ve složení níže uvedených inventarizačních 
komisí (původně byla členem komise jmenována Ing. Andrea Strunová, nově je 
členem komise jmenována Ing. Táňa Nováková):   

 
032 – Kulturní předměty (Fi, Di) 
    Bc. Kateřina Pištorová  Ing. Andrea Strunová 
         Ing. Táňa Nováková                
         Ivana Fátorová, DiS. 
 
909 – Ostatní majetek (Di) 
    Bc. Kateřina Pištorová  Ing. Andrea Strunová 
         Ing. Táňa Nováková             

Ivana Fátorová, DiS. 
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Ústřední inventarizační komise doporučuje, aby byl řádně dodržován vnitřní předpis 
města č. 11/2020 – Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem, zejména 
odst. 7.9. v čl. 7 týkající se přemisťování majetku mezi jednotlivými odbory (i mezi 
jednotlivými pracovníky).   
 
 
Tento zápis byl projednán a schválen Radou města Dvůr Králové nad Labem dne    .   .2022 
pod číslem usnesení R/     /2022 –      . Rada města Dvůr Králové nad Labem.  
 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem  
Dne 25.02.2022      
 
        …………………………….  
               Bc. Elena Mocová 
                            předseda ÚIK  
 
 
 
Zapsala: Ivana Fátorová, DiS. 


