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Vyhodnocení óodtžení vyhlášky č. 27012010 Sb. a vnitroorganizaéní směrnice k
inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Pltán inventur byl včas zpracován a ádně schválen, Inventarizační komise postupovala
v souladu s vyhláškou a rmitroorgamzaění směrnicí. Metodika postupri p i inventarizaci
byla dodržena. Podpisy členri inventaÁzační komise byly odsouhlaseny na podpisové
vzory a nebyly zjištěny rczdíIy. Nedošlo k žádnému pracovnímu razu. Koordinace
inventur s jin mi osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. proškolení členťt inventarizační komise

Proškolení proběhlo v budově obecního u adu dne 19. 12. 2018, p ítomni byli všichni
členové, na d kaz byly p ipojeny podpisy na zápisu o provedení proškolení
inventarizační komise k provedení inventarizace. Součástí školení byly i zásady dodržení
bezpečnosti.

1.3. Poďmínlcy pro ově ování skutečnosti a součinnost zaměstnanc

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. P ijatd opat ení ke zlepšení pr běhu inventur, k informačním tok m

Bez pííjatych opat ení. Inventarizace proběhla ádně, podklady byly ádně p ipraveny a
ově eny na skutečnost. U inventur byly p ítomni vždy ělenové komise a osoba
odpovědná zamajetek.
Dle planu inventur byl zjištěn skuteěn} stav majetku a závazl<u a ostatních
inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, kte4i je zaznartenán v inventurních
soupisech.
SkutečnY stav byl porovné"n na ričetní stav
inventarízačních položek k 31. 12. 201 8.

majetku a závazk a ostatních



2. Výsledek inventarizace

Výsledek Ínventarízace je uveden v Seznamu invenfurních soupisů včetně ocenění
majetku a hodnoty účetních stavů.

3. Kontrola hospoda ení s majetkem obce

Inventarizační komise nezjistila cizí majetek, ktery by se
v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce.

Hmotny a nehmotny majetek je evidován prost ednictví
majetku, od společnosti Alis, spol. s r.o., Česká Lípa.

nacházel v prostorách budov

softwaru KEO4 pro evidenci

Inventarizaění komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventiární
knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny pruběžně. Hmotn;
majetekje ádně užíván.

4. Informace o inventartzačních rozdílech a z čtovateln ch rozdílech, uyjóď ení hmotně
odpovědného pracovníka ke vzniku inventariŽačních rizďíl :

4.I. Řešení schodk a mank

Inventarízací nebyly zjištěny manka a škody

4.2. Řešení inventarizačního p ebytku a jejich ocenění

Inventarizací nebyly zjištěny p ebytky.

4.3. Změny odpisov ,ch pl nít

Inventarizací nebude podrán náwh na změnu dopisovych plan .

4.4. Řešení ndvrhu na opravné položky majetku

Inventaňzací nebude podán náwh na oprarmé položky majetku.

5. Informace zjištěné v pr běhu inventarizace

5.1. Na Čtu 31l je vykazány pohledávky ve \č ši 14 564,- Kč. Pohledávka ve vyši
9557,- KČ vznikla zdrivodu neuhrazení kupní smlouvy na pozemek p.č 2011-15.
Pohledávky ve vyši 4 407,- vzníkla z drivodu neuhrazení pachtovní smlouvy. Ve vyši
600,- Kč nebylo uhrazeno stočné.
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5,2. IY vrh na vJ) azení majetku

6. prohldšení inventarizační komise:

a) inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zékona č. 56311991 Sb., o
riěetnictví a směmicí pro provedení inventarizace.

b) Jsme si vědomi možn; ch následkri za nesprávné provedení inventarizace.

7. Poďpisy:

P edseda: Ivana ZáIešáková
'o it

Člen: Bronislav Klajba .. ] \=a. ...... . o. ... .....
...,.--,} /

člen: Hana Kostihová ..'; .',.(!.'':'..'. n'.'..: .l\........
\l
\\ --\__

Inventarní
číslo

Název majetku Cena
majetku

Drivod k vyŤazení

Drobny dlouhodoby nehmotny majetek - ríčet 018

AU 0001 - obecní ri ad

L67 Keo - ISP 2.9. 2 380,00 ukončena podpora

Celkem 2 380o00

Drobny dlouhodoby hmotny majetek - ričet 028

AU 0001 - obecní ri ad

54 Pracovní stejnokroj IJBO 1 709,00 rcztrhan,

Celkem 1 709,00

Celkem k vy azení 4 089,00


