
INVENTARIZACM ZPRAVA RoK 2016

Obec S},rrkov-Slemeno
IC: 005'79289
Datum zpracov.iní: 31.1.2017

l. vyhodnocení dodržení lyhlášky č. 27012010 sb. a vnitroořganizační směrnice k
inventarizaci.

Inventarizační činnosti:
plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v
souladu s lyhlráškou a \,Ťrifooorganizační směmicí. Metodika postupů při inventarizaci byla
dodržena. Podpisy členů inventarizačních kornisí byly odsoublaseny na podpisové vzory a
nebyly zjištěny lozdíly.
Nedošlo k žádnému placovnímu úrazu, Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny prvotnich inventur byly dodrženy.
Majetkové položky 01x-O6x byly odsoublaseny Szicky i dokladově.

proškolení členů inveDtari7ačDich komisí
Proškolení proběhlo v budově obecního uiadu dne 20.12,2016. Provedení proškolení je
doloženo podpisem při přebírání pl.inu inventur a přislušné pomocné dokumentace k
provedení inventur, Součástí školení byly i ásady dodržení bezpečnosti,

Podmínky ověřování skutečno§fí a součinnošti zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchyllf od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventuř, k informačním tokům
Bez přijaťých opatřeni. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a
ověřeny na skutečnost, U inventu byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatnich inventarizačních
položek pasiv a podrozvahy,klery je zaznaneniin v inv€nturrrich soupisech,
skutečný stav byl porovnrin na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačnich
položek.

Infořmace o inventařizačních řozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Změny stavu majetku SU 902 (qřazení, aiazeni) ýiz. příIoha ě.2 - pohyby majetku,
Změny staýl ínBjetku sU 01x-O6x - u inv. §oupisůjednotli\.ých SU.

Přílohy;
č. 1 Seznam invenfumích soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účet[ích stavů
ě, 2 v)řazený a zaíazený maj etek sU902



ZaHIK:
Předseda fin. r"ýboru : Fryda Jo§ef ,1-
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starosta: Kapčuk vítězslav

Předseda kontr.r,\boru: Šabatorá Marie

Tabulka (kótty) přo zajištěni přenosu informací ze zjištění v inventuřních soupi§ech do
inventarizačtrí zpřá\T

01 Schodky a manka
02 Inventarizaění přebytky
03 Návrhy na změny odpisových plánů (prodloužení, zkácení - v případech, že hodnota netto
neodpovídá opotiebení, toto se bude \Yhodnocovat jen u {ýznaírrnýah majetkových hodnot, tj.
I oÁ rozvahy)
04 Zjištění rozdílů v ocenění (náwhy na opravné položky majetku)
05 Zb),tný majetek
06 Návrhy změn qužití majetku (vč, zjištění neoprá\,něného \"}!žívrini)
07 Požadavky na údržbu, opralT a rekonstukce
08 Zjištěné možno§ti ťnosů z majetku
09 Nedostatky v ochrarrě maietku
l0 Náwhy na další opravné položtrf k pohledávkám nad rozsah stanovený \Tbláškou č.
41012009 Sb. (I0 % za každých 90 dní po splatnosti, např, konkulz, likvidace dlužníka)
l l Náwh5 odpisů pohledárek a zárazků
1 2 Podhodnocené závazly (úhrada v prodleni - ulok a penále, tvorba rezerv)

U kódu 01-04, 10-12 se jedná o povinné zjišťování (aktivní) a ověřování při inventurách,
v,ýkonnou pravomoc k řešení zajištění však bude mít až hlaulí invenlarizačni komise.
Ú kOdu OS-O9 se iedná o piípad-y nepovirrrrého ověřování (pasivní), uvedou se do soupisu. jen
pokud k nim dojde. Rozhodnutí o řešení bude v pravomoci Zastupitelstva obce pň
lyhodnocení inventarizaění zptáw,


