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Pro Komisi Rady HMP Inventarizační komise 

Přítomni Dle prezenční listiny 

Omluveni:  Ing. Roman Raffl  

Věc Zápis z jednání komise Rady HMP Inventarizační komise, které se konalo dne 
24.6.2013 v místnosti č.135, Nové radnice 

Zpracoval Ing. Ženíšková Lenka Počet stran 1 / 2 Datum 24.6.2013 
 
Program:  
- projednání výsledků inventarizace za rok 2012  
- organizační záležitosti 
 
1) Inventarizační komisi byl předložen návrh závěrečné zprávy o inventarizaci majetku a 
závazků hl.m.Prahy za rok 2012 
- ÚMČ Prahy 1 neposkytl Inventarizační komisi RHMP na výzvu odboru UCT MHMP 
dostatečnou informaci o způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů, které vykazoval za rok 
2011. 
Inventarizační komise RHMP se usnesla (souhlasem všech přítomných členů), že bude zaslán 
dopis na MČ Praha 1. V tomto dopise bude MČ Praha 1 požádána, aby vysvětlila, jakým 
způsobem vypořádala inventarizační rozdíly z minulých let (tzn. jakými účetními zápisy byly 
rozdíly vyrovnány  a textově dohledané rozdíly zdůvodnit).  
        Termín na odpověď: 15.8.2013 
 
2) Inventarizační komise RHMP se rozhodla předložit RHMP návrh na vytvoření zásad 
pro nakládání s pohledávkami. S odborem LEG je nutno projednat, jak postupovat v případě 
nevymahatelných pohledávek (malé částky, které jsou nerentabilní k vymáhání, neboť náklady 
na vymáhání by přesáhly vymáhanou částku) vzniklých na příspěvkových organizacích 
zřízených HMP, které se bez ohledu na jejich výši na PO hromadí. V současné době je jediným 
řešením TISK do Rady HMP prostřednictvím příslušného odboru. 
 
3) Inventarizační komise RHMP se sejde začátkem měsíce října, kde budou vypořádány 
všechny inventarizační rozdíly a vše bude doplněno do závěrečné zprávy o inventarizaci 
majetku a závazků hl.m.Prahy za rok 2012. 
 
 
 
Schválila: Ing. Marie Kousalíková , předsedkyně  
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