
INVENTARIZÁCNI ZPRAVA
ZA RoK 2019

Obec; Labury
lČ: 00636801
Datuln Zpracování:
Datum zahájení inventarizace:
Datum ukončení inventarizace:

I,7 . I.2020
2. I.2020

11 . I.2020
Den, k€ kterému byla inventalizace prcvedena| 31. i2,2019

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.27012010 Sb. a rmitroorganizační směmice k
irry eílaíizaci.

lnventarizační činnosti:

1.1, plón inventul

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schváen. Inventarizační komise postupovala
v souladu s lyhláškou a Witroorganizační směmicí. Metodika postupů při inventarizaci
byla dodržena. Podpisy členů inv€ntarizačni komise byly odsouhlaseny na podpisové
vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu urazu. Koordinace
inventur s jinlfoni osobami proběhla. Terminy inventur byly dodrženy.

Ploškoler,í členů inýef,la zaění korrrise

Proškoleni proběhlo v budově obecniho uřadu dne 18, 12. 2019, přítoími byli všichni
členové. na důkaz byly piipojeny podpisy na zápisu o provedení proškolení
inventarizačni komise k provedení inventarizace. Součástí školeni byly i zásady dodržení
bezpečnosti,

Podminlry pto ověřovárrí skutečíosti a součinnost zah^tnahců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádouciho stavu.

Přijató opatření ke zlepšení píůběhu inýerrtul, k iníotmaěním tokům

Bez přijatých opatl€ní. IíIventaIizace proběhla ádně, podklady byly řádně připťaveny a
ověřeny na skutečnost. U inventuf byly přitonni vždy členové komise a osoba
odpovědná za majetek.
Dle plánu inventu byl zjištěn skutečný stav majetku a závazkl a ostatnich
inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, kteď je Zaznamenán v inventumích
soupisech,
skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních
inr entarizačnich položek k J l, l2. 20lq,

1.2.

1.3.

1.4,



2. uj§ledek fulýerrla zace

výsledek inventarizace je uveden v seznamu invenfumích soupisů včetně oceněni
majetku a hodnoty účetnich stavů,

3. Kohtrola hospodaření s majelkem obce

Inveítarizačni komise nezjistila alzí ma:etek. kte|i by se nachiizel v prostorách budov
v majetku obc€ či cizí majetek na pozemcích obce.

Hmotný a nehmotný majetek je evidován plostřednictví softvaru KEo4 pro evidenci
maie!ku. od společnosti Alis. spol. s r.o,_ Česká I ípa.

Inventarizační komise neshledala žétdtté závady ve vedení evidence majetku. Inventírni
knihy jsou vedené v elektřodcké podobě a zápisy jsou proviiděny pruběžně. Hmotný
majetek je řádně užíván.

4. Iníorrfiace o inyenlaizačních lozdílech a zúěloýalelhých lozdílech, wjódření hmofuě
odpoýědného prucoýr,íka ke ýzrriku in entarizačních lozdílů:

4.1. Řešení schodků a mank

Inventarizací nebyly zjištěny manka a škody,

4,2. Řešení inyentarizaěního přebytku ., jejich ocenění

Inventaíizaci nebyly zj ištěny přeb},tky.

4.3. Změny odpisových pldnů

Inventarizací nebude podiin náwh na změnu dopisových plránů.

4.4. Řešení nóyrhu na opralné položlcy majetku

Inventarizací nebude podán nál1,h na opravné položLa rnajetku.

5, Iníoffiace ziištěné ý plůběhu inýent.rrizace

5.1, Na účtu 3l1 je lrykázány pohl€dávky ýe ýýši 2'l3],,- Kč. Pohledávka ve výši
2 656,- Kč vznikla z důvodu neuh}azení pachtovného frrmou PodcbŤibí a,s. Ježov za
parcelu p.č. 2093. ve Výši 75,- Kč neby1o uhrazeno stočné.



5.2. Nóvrh na vyřczelrí majetk

lnvent|ímí
čislo Název majetku

Ceúa
majetku

Důvorl k vyiazení

Drobný dlouhodobý nehmotný mlrjet€k - účet 018

AU 0010 - knihovna

1,] 9
MS Windows XP Home
Edition 3 499.80 Zastaraiý

1ó0 sW lVIS office 200] 3 490,00 Zastaralý

c€lkem 6 989"80

I)řobný dlouhodobý hmotný majclck - účet 028

.\ l l ílí}l í) - l{niho|ni

138 Počítač DEXX 15 527.80 Zastaralý

Celkem 15 527,80

celkem k wřazcní 22 5l"l,60

pfo hláše n í inýenlafizaěn í komise :

a) inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 sb., o
účetnictví a §měrnicí pro provedeni inventarizace.

ó) Jsme si vědomi možných následků za nesprávíé proveded inventarižace.

7. Polpišý:

Předseda: Ivana Zálešáková

Člen: Broni§lav Klajba

čler], JiřinaPoizlová
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