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l. Vyhodnocení dodrŽení vyhlášky č.27012010 Sb.
1.1.

a

vnitřní směrnice k inventarizaci.

Plán inventur

Plán inventur se

stanovením časovélroharmonogramu provederrí jedriotlivýoh
inventartzačníclrprací byl přeclložerr starostou obce ke sclrválerrí Zastupitelstvu obce
r6.12.2019. Byla jmenována jedrra inventarizačrrí kornise. I(ornise postupol,ala v souladu
s vylrláŠkou a vrritřrrí směrnicí. Podpisy členťritrventarizačníkornise byly odsouhlaseny na
Podpisové vzoíy a nebyly zjištěrry rozdily. Nedošlo k žádrrérnu pracovnímu ťtrazu. 'ferrníny
itrventul byly dodržerry.

1.2. Proškolení členůinventarizační komise

ProŠkoleníčlerrŮinvetrtarizačníkorniseprobělrlonaObecnímúr'aděvBílovčdrre1ó.12,2019,
Přítomni byli všichni člerrovéinventárrrí konrise, a rra dťrkaz byly pr'ipojeny poclpisy na
potvrzení o instruktáži členů.Součástíškoleníbylo prostudovárrí vyhlášky č.27Ol2O10 Sb., a
dále zásady dodržení bezpečrrostnícha požárnícl-r předpisů.
1.3.

podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádnéodclrylky od žádoucíhostavu.
1.4.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur.

Bez

pr'ij

atýclr opattYení.

/'!t
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2. Výsledek invent arizace:
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly včas připraveny a ověřeny nir skutečnost.
Dle plánu inventur byl fyzicky zjištěn skutečný stav majetku. Skutečný stav byl
Porovnán na ÚČetnístav majetku a závazků a ostatních inventarizačnich položek k datu
Provedení inventury, tj. k 3 I .I2.201 9. Rozdílová inventura rrebyla provedena.
Dokladově byl zjištěn stav všech rozvahových účtůaktiv a pasiv a také podrozvahy,
které vykaztljí zůstatek, což je zaznamenáno v inventurních soupisech. Dokladově jsou

doloženy všechny účetníobraty roku 2019, v některých případech jsou obraty
Předchozích let doloženy pouze v inventarizacích předchozích let a rrejsou znovu
kopírovány a dokládány.

V

příloze ,,Inventurní soupis č. 1'o (souhrnný) je doloženo, že nebyly zjištěny
inventarizačnírozdíly.
Nesoulad rnezi účetnía majetkovou evidencí je vykázán a okotrrentován u účtu031,
kdy byl vykázán rozdíI rnezi oběma evidencerni v částce l l 838,80 Kč. Toto nelze

povaŽovat za inventurni rozdil, nebot'tento rozdil,je doložen Zámérem prodat obecní
Pozemek, prodej je schválen, kupní smlouva byla uzavíena, ale zatim nebyla podána
žádost o vklad na katastrální úřad.

Inventarizačníkomise nezjistila žádnézávady při skladováni zásob, ani ctzi nrajetek,
který by se nacházel v prostorách budov v rnajetku obce. Hrnotný rrrajetek je řádně
užívánanevykazuje znárrrky poškozeníči zanedbáni údržby.
Inventarizačníkornise neshledala žádnézávady ve vedení evidence rnajetku, Majetek
je veden v elektronické podobě, prostřednictvím softwaru KEO 4 pro vedení rnajetku
od firmy Alis, spol. s r.o., karly majetku jsou v elektronické a některé staršíi v
PÍsemnépodobě. lnventarizačníkorrrise při provádění inventur pracovala
s inventurními seznarny, přičemžrnajetek byl členěn dle jednotlivýclr inventárních
rníst a dle druhu rnajetku.
Kornise navrhla nepotřebný majetek k vyřazení, soupis tohoto rnajetklr je přílohou
zápisu. Yyíazen bude po schválení
3.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačníchrozdílů.

Při inventartzací nebyly

zj

ištěny inventariz aóní rozdily.

4. prohlášení inventarizačníkomise:

lnventarizace byla provedena v souladu s ustanovenírn zákor'a č. 563ll991 Sb., o účetnictví,
v souladu s vyhláškou č. 27012010 Sb. o inventarizaci rnajetku a závazků a srnčrnicíobce pro
provedení inventarizace.
Jsme si vědorni lrrožnýclr rrásleclků za nesprávné provedení inventarizace.
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Zachováme mlčenlivost o všech údajícha skutečnostech,
v souvislosti s prováděním inventarizace.
předseda inv entarizačníkomi

se : Ro sti

slav B i al ek

člen inventaizačni komise: Tornáš vlček
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Eva Slezáčková
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podpis
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Petra Šteí]<ová
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Inventari za čni zpr áv a j e předložena přeclseclou inventarizačrríkornise zastupitelstvu obce na

nejbližšímzasedáni zastupitelstva obce.
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