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1.

Vyhodnocení dodrženívyhlášW č.270DO10 b. a vnit ní směrnice k inventarizaci

1.1. Pián

inventur

Plá.n inventur

e

stanovením časovéhoharmonogramu provedení jednotliv ch
inventarizačních prací byl pfudložien stalo tou obce ke schváení Zastupitelstvu obce
18.12.2018. Byla jmenována jedna inventarizačníkomise. Komise postupovala v souladu
s vyhláškou a vnit ní směmici. Podpisy člen inventarizační komise byly odsouhlaseny na

podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu urazu, Termfuy
inventur byly dodrženy.
1.2. Proškolení členri inventarizaění komise

Proškolenl člen inventarizačni komise proběhlo na Obecnim adě v Bilově dne 18.12.2018,
p ítomni byli všichni členovéinventámi komise, a na d kaz byly p ipojeny podpisy na
potwzení o instruktáži členťrSoučástí školeníbylo prostudovál vylrlášky č. 27012010 Sb., a
ťÁe zásaóy dodrženíbezpďnostních a požámích p edpis .
1.3.

Podmínky pro ově ování skutečnosti a součinnost zsm&tnanc

Nebyly zjištěny ádné odchylky od ádoucího stavu.
1.4.

P ijaó opat

ení lre depšeníprrtběhu inventur.

Bezp ijat chopaťení.

2.

Y

,sledek inventarlzncez

Inventarizace proběhla ádné,podklady byly včas p ipraveny a ově eny na skutečnost.
Dle plánu inventur byl fyzicky zjištěn skutečn} stav majetku. Skutečn} stav byl
porovnán na ričetnístav majetku a závazk a ostatních inventarizačníchpoložek k dďu
provedení inventury, tj. k 31.12.2018. Rozdílová inventura nebyla provedena.

Dokladově byl zjištěn stav všech rozvahovYch ličt aktiv a pasiv a také podrozvahy,
které vykazují z statek, což je zaznatrtenáno v inventurních soupisech. Dokladově jsou
doloženy všechny ťlčetníobraty roku 2018, v některych p ípadech jsou obraty
p edchozích let doloženy pouze v inventarizacich p edchozích let a nejsou znovu
kopírov ány a dokládany.
V p íloze oolnventurní soupis č. !" (souhrnny) je doloženoo že nebyly zjištěny

inventarizačnírozdíly.
Nesoulad mezí ričetnía majetkovou evidencí je vykinán a okomentován u ričtu 031,
kdy byl vykěnán rozdil mezi oběma evidencemi v částce 295,5l Kč. Toto nelze
považovat za invenfurni rozdíl, neboť tento rozdíl je doložen Záměrem směnit obecní
pozemek, směna je schválena, ale zatím nebyla uzav ena Směnná smlouva.
Inventartzační komise nezjistila žádnézávady p i skladování zásob, aní cizi majetek,
kteq by se nachiu;el v prostorách hudov v mqietku obee. Hmotny m4letek je ádně
užívána nevykazuje známky poškození či zanedbáni ďtžby.

Inventarizačni komise neshledala žádnézávady ve vedení evidence majetku. Majetek
je veden v elektronické podobě, prost ednictvím softwaru KEO 4 pro vedení majetku
od firmy Alis, spol. r.o,, karry majetku jsou v elektronické a některé staršíi v
prováděni invenfur pracovala
pisemné podobě. Inventari začni komise p
s inventurními seznamy, p ičemžmajetek byl členěn dle jednotliq ch inventárních
míst a dle druhu majetku.
Komise navrhla nepot ebn} majetek k vy azení, soupis tohoto majetku je p ílohou
z"ápisu. Vl azen bude po schváleni

i

3.

Vyjád ení hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdíl .

P i inventarizaci nebyly zjištěny inventarizačnírozdíly.
4.'Prohlášeni inven

ta r lp;ační'ko mise :

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona é. 56311991 Sb., o ričetnictri,
v souladu s vyhláškou č. 27012010 Sb. o inventartzaci majetku azávazki a směrnicí obce pro
provedení inventar izace.
Jsme si vědorrri rnožn}ch násiedk za nesprávné provcdení irrventarizave.
Zachováme mlčenlivost o všech dajích a skutečnostech, se kíerymi jsme p išli do styku
v souvislosti s prováděním inventarizace.

p edseda inventarizačru komise: Rostislav Bialek
člen inventarizačnikomise: Tomáš vlček
Eva slezáčková
Ladislav Trubians

úěetníobce

:

Admin. pracovnice obce

:

i

Jaroslav polkorab

podpis

Tomáš Houska

podpis

petra Štefková

podpis

pavla sikorová

podpis

/z,/L.

Osoba hmotně odpovědná za majetek:
starosta obce:

zdeněk Fusik

Inventarizaění zprávaje p edložena p edsedou inventaňzačni komise zasfupitelstvu obce na
nejbližšímzasedání zastupitelswa obce.

