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1. VYhodnocení dodrŽení vyhlášky č. 270l20t0 Sb. a vnitroorganizační směrnice k
inventarizaci.

Inventarizační činno sti :

plán inventur
Plán inventur bYl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v
souladu s vYhláŠkou a vnitroorganizační směmicí. Metodika postupů při invéntarižaci Ěyla
ďodrŽena. PodPisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlase"y 

"u 
podpisové ,.ory u

nebyly zj ištěny rozdíly.
NedoŠlo k Žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny prvotních inventur byly dodrženy.
Majetkové položky 01x-O3x byly odsouhlaseny fyzicky i dokladově.

proškolení členů inventarizačních komisí
ProŠkolení proběhlo v budově obecního uřadu dne t7.12.2018. provedení proškolení je
doloŽeno PodPisem při přebírání plránu inventur a příslušné pomocné dokumentace k
provedení inventur. součástí školení byly i zásady dodržerrí bezpeěnosti.

podmínky ověřování skutečností a součinnosti zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez PřýatYch opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a
ověřenynaskutečnost.Uinventurbylyvždypřítomnyosobyodpovědnézamajetek
Dle Plránu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazki a ostatních {nventarizačních
položek pasiv a podrozvahy, který je zaznartenánv inventurních soupisech.
SkuteČný stav bYl porovnán na účetní stav majetku a závazků u ortut rí.h inventarizačních
položek.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Kód 2 - Účetní zařazení majetku SU 902 v hodnotě
zaúčtováni dodatečně 3I.I2.20l8 na zél<ladě dokladové

1072,00 - karta pořízení r. 2017,
inventury - viz. příloha k SU 902

pohyby majetku +.

Kód 1l - Rozhodnutí o odpisu pohledávek SÚ
podrozvahu a odpisu pohledávek ve výši Kč
roáodnutí.

315 Kč 3500,00 a SÚ 377 Kč 245,00 na
9186,00 zpodrozvahy - viz. přiložené

Přílohy:
Č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů
č. 2 Yyrazený majetek na zékladé návrhu inventarizační komise.
č. 3 Roáodnutí o odpisu pohledávek



ZaíIlK:
Předseda fin. qýboru : Fqýda Josef

Starosta: Kapčuk Vítězslav

Předseda kontr.výboru: Koblása Milan L-lu, l
/

Tabulka (kódY) Pro zajiŠtění přenosu informací ze zjištění v inventurních soupisech doinventarizační zprávy

01 Schodky a manka
02 tnventarizační přebytky
03 NáwhY na změnY odpisoqfch plánů (prodloužení, zkrácení - v případ ech, žehodnota netto
neodPovídá oPotřebenÍ, toto se bude vyhodnocovat jen u qýznamn;lcň majetkových hodnot, tj.1oÁrczvalry)
04 zjištění rozdílů v ocenění (návrhy na opravné položky majetku)
05 Zbylný majetek

99 llávrly zmén využitímajetku (vč. zjištění neoprávněného vyržívání)
07 Požadavky na údržbu, opravy a rekonstrukce
08 Zjištěné možnosti výnosů z majetku
09 Nedostatky v ochrarrě majetku
l0 NáwhY na dalŠÍ opravné položky k pohledávkám nad rozsah stanovený vyhláškou č.
41012009 Sb. (10 % 71každÝch 90 dní po iplatnosti, např. konkurz, likvidace Úuznit<a;
11 Návrhy odpisů pohledávek azávazki
12 podhodnocené závazky (úhrada v prodlení - urok a penále, tvorba rezew)

U kódu 01-04, 10-12 se jedná o povinné zjišťovéní (aktivní) a ověřování při inventurách,
výkonnou Pravomoc k řešení zajištění však bude mít až hlavní inventarizační Éomise.
U kóduO5-09 se jedná o Případy nepovinného ověřování (pasivní), uvedou se do soupisu, jen
P".k'g k nim dojde. Rozhodnutí o řešení bude v pi*o-oói zastupitelstva obce při
vyhodno cení inventar izaění zpr ávy .


