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l. Vyhodnocení dodrženívyhlášky č.27012010 Sb. a vnitro
or

ganizačnísměrnice k invent arizaci.

Inv entarizačníčinno sti

:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen, Inventarizačníkomise postupovaly

v souladu s vyhláškou a vnitro organizační směrnicí. Metodika postupů při inveníarizaci byla
dodržena. Podpisy členťlinventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a

nebyly zj ištěny rozdíly.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy.

2. pro škol ení členůinv entarizačníchkomi sí
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne ] 2.1 ] .202 1 . Provedení proškoleníje
doloženo prezenčnílistinou. Součástíškoleníbyly i zásady dodrženíbezpečnosti.
1

.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádnéodchyllql od žádoucíhostavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačnímtokům

Bez přijatych opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a
ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členovékomise a osoba odpovědná za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav maíetku a závazku a ostatních inventarizačních
položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Informace o inventarizačníchrozdílech a zučtovatelných rozdílech
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Řešeníschodků a mank
Řešeníinventarizačníchpřebytků a jejich ocenění
?měny odpisových plánů
Rešení návrhů na opravné položky majetku
ŘešeníOP k pohtedávkám nad rámec předpisu
Schválení odpisů pohledávek a závazků
Doplněnízávazkůz úroku z prodlení a penále, tvorba rezeyy

Inventura byla BEZ

ZJlŠrĚtvÝcru noZDÍLU

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

05 Zbytný majetek

Návrhy navyřazení majetku - likvidací
Likvidačníkomise nenavrhuje navyřazení z důvodu nefunkčnosti žádný majetek
06 Návrhy změn využitímajetku
07 Upravy plánu oprav a údržbya plánu investic
08 Návrhy na zajištěnívýnosů z majetku
09 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana - hlídači,oplocení,
trezory, zamykání)
ÚdrZba majetku se provádí průběžně dle potřeby, vyřazování hospodářslqlch prostředků se
provádí na základě rozhodnutí likvidačníkomise, která podá návrh na vyřazení.

Přílohy:
Č.1 Seznam inventurních soupisů

Předseda:

člen

Hokr Tomáš

člen:

Tábor Václav

-

osoba odpovědná za správu majetku obce

Inventarizačni zpráva za rok/ó/'/ byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva
obce dne ť!.r.':..J c,-,.,Q-
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