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1.

Vyhodnoceni dodržcnívyhlášky č. 27012010 Sb. a vnitřní směrnice k inventarizaci.

1.1.

Plán inventur

Plán

it-tventur se stanovcním časovéhohatnonogramu provedení jedrrotlivýclr
inventarizačních prací byl přcdložcn starostou oboe kr: sohr,álerrí Zastupitelstvu obcc
16.12.2020. Byla jmerrována jcdrra inventarizačníkomisc. Komise postupovala v souladu
s vyhláškou a vnitřr-rí směrnicí. Podpisy členůinverrtarizačníkomise byly odsouhlascny na
podpisové l,zory a nebyly zjištčnyrozdíly. Neclošlo k žádnénupracovnímu úrazu. Tcrminy
inventur lryly dodržerry.
1.2.

Proškolcní členůinventarizačni komise

Proškolcni členťtinventarizačníkornise proběhlo tia Obecním úřadě r, Bílově dne 16.12.2020,
přítomni byli všichni členovéirrverltární komisc, a na důkaz byly připojeny podpisy na
potvrzení o inshuktáži členů.Sctučástí školerríbylo prostudor,ání vyhlášky č.270120l0 Sb., a
clále zásady dodržení bezpcčl-tostt,tícl,ta požárníchpředpisů.
1.3.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnancú

Nebyly zjištěny žádnó oclchylky od žác]oucího stavu.
1.4.

Přijatá opatření ke zlepšcníprůběhu invcntur.

Bez přijatých opatření.

2. Výsledek inventarizace:
lnventarizacc probčlrla řádně, podklacly byly včas připraveny a ověřcny na skutečnost.

Dle plánu inventur byl fyzicky zjištěn skutečný stav

etku. Skr_rtečný stav byl
porovnán na ÍlČetnístav rnajetku a závazkú a ostatních inverrtarizačních položek k datu
provedení inventury, tj. k 3 1.12.2020. Rozdílová inventura nebyla provedena.
Dokladově byl z.jištčnstav všech rozvalrových účtťraktiv a pasil, a také poclrozvahy,
které vykazují zůstatek, což je zaznanenáno v inventurrrích soupiseclr. Doklaclově.jsou
doloženy všechny účetníobraty roku 2020, v nčkterých případech jsou obraty
předclrozích let doloženy pouze v inventatizacích předchozích let a nejsou znovu
kopíror,ány a dokládány.

V příloze o,Inventurní soupis č. l"

rrraj

(souhrnný) je doloženo, že nebyly zjištěny

inventarizačnírozdíly.
Nesoulad rnezi ťrčetnía majetkovotr evidencí _ie okorncntován u účtu03 1. kdv bvl
v},kázán rozdíl nezi občrr.a evidencetni v částce 452 5lll1.4() Kč. Toto nelze Dovažovat
za inventurní rozclíl, rrebot'tento rozdíl _ie doložen zárněrern prodat obecrrí pozenlky
pro zástavbu. a soupisellr pozetrrků. které se zatín-r neprodaly a budou prodán}, ve II.

Nesoulad rlezi výniserrr z Katastru nernovitostí a maietkovou a účetníevidencí ie tr
čt:rř pozenlkťr. jejichž seznallr _ie cloložen. Pozerlrk:y b)llv orodán}, pro zástavbu. v
závěru loku b},ly poclány návrh.,,r na vklad. ie na nich plomba. ve výpise z KN isou
ieště uvedenv a jsou označcn]r písrnenetlr ..P". Z maietkové a účetníevidcncc isou
pozernk]l _iiž odúčtovánv.

lnventarizační kornise nezjisti|a žádné závady při skladování zásob. ani cizí rnajetek,
ktery by se nacházel v prostorácli buclov v rnajetku obcc. Hrnotný lnajetek je řáclně
užívána nevykazuje znárnky poškozerríči zanedbání údržby.
Inventarizačníkonrise neshlecla|a ž,ádnézávady ve veclení eviclence rnajetku. Majetek
je veden v elektronické podobě, prostřednictvírn softwaru KEO 4 pro vedení rnajetku
od firrrry Alis, spol. s r.o., kafty rna.jetku jsou v elektrorlické a některé staršíi v
písenrnó podobě, lnventarizačníkomise při provádění inventur pracovala
s inventurnítni seznaíny, přičelnžnrajetek byl členěn dle jednotlivých inverrtárních
míst a dle druhu rnajctku.
Komise navrhla nepotřebný majetek k vyrazení, soupis tohoto rl-rajetku .je přílohor_r
zápisu. Vy,razen bude po schválení
3.

Vyjádřeni hmotnč odpovědného pracovníkrr ke vzniku invcntarizačníchrozdílú.

Při inventarizaci nebyly zjištčnyinventarizačnírozdíly.

4. prohlášení inyentarizačníkomisc:

hlventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákor-ra č. 563/199 l Sb.. o účctrrictví,
v souladu g 1'yhláškou č.270l20I0 Sb. o inventarizaci rrrajctku a závazkťl a směrnicí obcc plc)
provetlení inventarizace.
Jsnre si věd<lrni rnožtrých náslcdků za nesprávt,té provedení inr entarizace,
Zaclrovárnc tnlčerrlivost o všech údajícha skutcčnostech, se kterjmi jsnrc piišli do styku
v souvislosti s prováděním inventarizace.
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lrrventarizačnízpráva je pŤedložena přodscdou inverrtarizačníkomise zastupitclstvu oboc na
ncjbližšímzasedárrí zastupitelstva obce.

