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Město Milevsko   Příloha č. 6 
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

IČ 00249831 

 

 

 

Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise  

o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2019 

 
Inventarizace majetku a závazků města Milevska k 31. 12. 2019 probíhala podle Plánu 

inventarizace města Milevska na rok 2019 schváleného Radou města Milevska usnesením 

číslo 331/19 ze dne 16. 10. 2019. Výše uvedeným usnesením byly jmenovány inventarizační 

komise: 

 

1) Hlavní inventarizační komise (dále jen „HIK“) ve složení místostarosta Michal Horek, 

Mgr. Gabriela Zemanová, Ing. Hana Jánová; 

2) Dílčí inventarizační komise zodpovědná za provedení fyzické inventarizace ve složení 

Marek Hradil, Markéta Stromková, DiS., Bc. Diana Trubková (náhradník Filip 

Stejskal); 

3) Dílčí inventarizační komise zodpovědná za provedení dokladové inventarizace ve 

složení RSDr. Jiří Kotalík, Pavlína Zdeňková, Petra Lívancová (náhradník Bc. Eva 

Vágnerová). 

 

 

Předmětem inventarizace byl majetek a závazky, jiná aktiva a jiná pasiva v členění dle účtů 

platného účtového rozvrhu uvedené v Plánu inventarizace na rok 2019. 

 

Termíny provedení inventur: 

 

1) prvotní fyzická inventura podle stavu k 31. 10. 2019 byla zahájena 01. 11. 2019 

a ukončena 31. 12. 2019, 

2) rozdílová fyzická inventura podle stavu k 31. 12. 2019 probíhala v období 

od 02. 01. 2020 do 17. 01. 2020, 

3) prvotní fyzická inventura na vybraných účtech se stavem k 31. 12. 2019 proběhla 

od 02.01.2020 do 31.01.2020, 

4) dokladová inventura dle seznamu inventurních soupisů se stavem k 31.12.2019 byla 

realizována v období od 02.01.2020 do 31.01.2020. 

 

Dílčí inventarizační komise zpracovaly zápis o provedených inventarizacích.  

 

Ze zápisů o fyzické inventuře majetku a závazků města Milevska k 31. 12. 2019 za hlavní 

a hospodářskou činnosti a ze zápisu o dokladové inventarizaci majetku a závazků 

evidovaných na účtech města ve stavu k 31. 12. 2019 vyplývá, že nebyly zjištěny žádné 

rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.  

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které 

jsou v inventurních soupisech uvedeny (soupisy jsou přílohou dílčích zápisů).  
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Závěr HIK: 

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv města 

Milevska pro rok 2019, než které jsou v dílčích zprávách uvedeny. V rámci inventur nebyly 

k 31. 12. 2019 zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným a účetním stavem. 

 

 

 

Milevsko 17.02.2020 

 

 

Podpisy hlavní inventarizační komise: 

 

Michal Horek – předseda      …………………………… 

 

  

Mgr. Gabriela Zemanová – člen    ……………………………. 

 

 

Ing. Hana Jánová – člen     …………………………….         

 

 

 

Přílohy: 

Zápis o dokladové inventarizaci majetku a závazků evidovaných na účtech města ve stavu 

k 31.12.2019. 

Zápis o fyzické inventuře majetku a závazků evidovaných k 31.12.2019 za hlavní a 

hospodářskou činnost. 

 

Pozn: Inventurní soupisy jsou založeny na OF MěÚ Milevsko vč. zápisů z fyzické inventury a 

dokladové inventarizace. 


