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Opatření k nedostatkům uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
města Český Krumlov za rok 2021
Dosud nesplacená část sbírky dětských ilustrací, která je vždy do doby uhrazení příslušné části
sbírky ve výpůjčce, bude přeúčtovaná z podrozvahového účtu 992 0302 na účet 966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce. Zároveň bude vypůjčená část sbírky zaúčtována také na podrozvahový účet
972 - dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku.
Při případném prodeji pozemků a vyřazení z majetku bude o této skutečnosti účtováno
k okamžiku uskutečnění účetního případu (zde právní účinky vkladu).

Technické zhodnocení majetku bude zařazováno do majetku ke dni podpisu předávacího
protokolu v případě, že po tomto datu již nebudou provedeny žádné další kroky, a počínaje
dalším měsícem budou prováděny příslušné odpisy ze zvýšené ceny o technické
zhodnocení. Pořízení hmotného majetku bude zařazováno do majetku nejpozději ke dni
stavebního doběhnutí akce (pokud mu předchází předání akce), pokud již nenásledují další
kroky po stavební ani legislativní stránce, a počínaje dalším měsícem budou prováděny
příslušné odpisy.
Promlčené pohledávky budou, pokud možno, po předchozím souhlasu příslušných orgánů
odepsány do nákladů, dojde ke zrušení opravných položek a k přeúčtování na podrozvahový
účet 905 – Vyřazené pohledávky.
V případě výdajů za dokumentace pro stavební úpravy, resp. projektové dokumentace pro
územní souhlas a případnou následnou realizaci stavby bude ve spolupráci s odborem majetku
a investic vyhodnocen přesný charakter těchto výdajů pro správné zatřídění na nákladový účet
či účet pro pořízení hmotného majetku.
V případě přijatých investičních transferů poskytnutých v průběhu několika
odpovídajícím způsobem také správně průběžně účtováno v jednotlivých letech.
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Bude zkompletována a v případě potřeby doplněna dokumentace týkající se evidence majetku
předaného do užívání ZŠ Plešivec tak, aby hodnota majetku podle zřizovacích a dalších
dokumentů odpovídala evidenci na podrozvahových účtech a naopak.

