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lyhláš§ č. 27a/2a10 Sb, a vnitroorganizační s,měrnice

plán invenlur

Plán inventur byl včas zptacován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala
v souladu s vyhláškou a vnitroorgaruzačnt směmicí. Metodika postupů při inventarizaci
byla dodržena. Podpisy členů invenárizační komise byly odsouhlaseny na podpisové
vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu urazu. Koordinace
inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo vbudově obecního uřadu dne 17. 12.2a2I, přítomni byli všichni
členové, na dtú<az byly připojeny podpisy ta zápisu o provedení proškolení
inventarizační komise k provedení tnventarízace. Součástí školeni byly i zásady dodržení
bezpeěnosti.

Podmínky pro ověřovdní skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatd opaíření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez pŤ7jatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a
ověřeny na skutečnost. U inventur byly přítomni vždy členové komise a osoba
odpovědná zamaletek.
Dle planu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazl<lJ a ostatních
ir;verntarÍrzaěníeh, pol,ožek pasiv a poďromrďty, kteď je mzttttuÉm v inver*urní,gh
soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazktl a ostatních
inventarizačních položek k 31 . 12.202l.



2. Výsleďekinventarizace

Výsledek inventarizace je uveden v Seznamu inventumích soupisů včetně ocenění
majetku a hodnoty účetních stavů.

J. Kontrola hospoďaření s majetkem obce

Inventarízační komise nezjistila cizí majetek, kteý by se nacházel v prostorách budov
v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce.

Hmotrrý a nehmotný majetek je evidován prostřednicťví softwaru KEO4 pro evidenci
majetku, od společnosti Alis, spol. s r.o., Česká Lípa.

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární
k-nihy jsou vedené r. elektronické podobě a zápisy jsou pror.áděny pr,&běžně. Hrnotný
majetek je řádně uživán.

4. trnformace o inventarizsčních rozdílech a zúčtovatelných rozdíIech, vyjdďření hmotně
odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

4"2. Řešení schodků a mank

Inventarizací nebyly zjištěny manka a škody.

4.2. Řešení inventarizačního přebytku a jejich ocenění

Inv entarizací nebyly zj ištěny přebýky.

4.2. Změny oďpisových plúnů

Inventarizací nebude podán návrh na změnu dopisových plánů.

4.2. Řešení ntivrhu nu opravné polažky mujetku

Inventaizací nebude podán návrh na opravné položky majetku.

5. Informace zjištěně v průběhu inventarizace

5.1. Na úétu 377 - je evidována pohledávka opatrovance pana M. Kučery vůči Komerční
bance Kyjov ve výši 451,38 Kč. Obec Labuty byla soudem určena
opatrovníkem paí}a M. Kučery. Prc frnanční prosťedky opatrova*ce
nechala zřídtt bankovní účet a bankovní kartu. Za vývoŤení si banka
zaúčtovala poplatek. Do konce roku na tento účet nebyly vloženy
finanční prostředky, ztohoto důvodu si banka zaúčJovala úrok.
Finanční prostředkyjsou také sledována na účtu 378.



5"2. Návrk na vyřazení majeíku

Inventární
číslo

Nrázev majetku
pořizovací

cena
Důvod l,ryřazení

DrotrnÝ diouhodotlÝ nehrnotnÝ maietek - účet 018

AU 00CI1 - olrecni úřad
65 AntivirovÝ program - McAfee 3 550,00 rrkončena podpora

159 SW MS Office 2003 3 490,00 ukončena podpora

Celkern 7 s4{},$s

AU 0fi10 - knihovna
139 MS Windows XP Home Edition 3 499,80 ukončena podpora

i60 S\X/ MS Oťfice 200-? 3 49ú.00 ui(oncena poopora

Celkem 6 989.80

Celkem za §U 018 14 CI29,80

Drgbný dlouhoriotrÝ hmotnÝ rnaietek - účet 028

AU 00{}1 - obecní úřad

30
Postřikovač SAN0-2
ADRruST 2 79I,00 nef,unkční

43 Notebcok ACER 29 990,a0 zastarulý

56 Altán modro-bílý 1 959,00 roňrhanÝ

165
Vzduchoqý kompresor Puma
MC 6 486,aa nefunkční

249 Telefon - IPHONE 616 18 388,00 zastaru|ý

Celkem 59 614.00

AU 0010 - knihovna
138 Počítač DDO( 15 527,80 zastarulÝ

180 LCD monitor Ace 4l22,a0 zastaralý

Celkem 19 649,80

Celkem za SU S2B 79 263,8{J

JinÝ drobnÝ dlouhodobÝ hmotnÝ nraietek - účet 902
AU 08{}1 - olrecní úřad

N2 Nabíječka mikroproce 749,00 nefunkční
N62 Židle čalouněné - tsEBRAVA 280,00 rozb tá

N63 Židle ealouncné - BEBRAVA 280,00 rozb tá

N64 Židle čalouněné - BEBRAVA 280,00 rczb +Álo

N65 Zidle čalouněné - BEBRAVA 280,00 razb tá

N66 Ži,dle čalouněné - BEBRAVA 280.00 razbíá
N67 Zidle čalouněné - BEBRAVA 280,00 rozbitá



Inventarní
číslo

Název majetku
pořizovací

cena
Důvod vyřazení

N68 Židle čalouněné - BEBRAVA 280,00 rczbitá
N69 Židle čalouněné - BEBRAVA 280,00 razbitá

Celkem 2 989,0CI

AU 0005 - Hlůško
N412 Síť na kopanou 855,50 razjrhaná

N413 Síť na kopanou 855,50 rcztrhaná

eelkern 1 711.00

Celkem za SU 0902 4 7CIO,CIO

6. Mttóšení inventarirační komise:

a) inventaňzace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona ě. 56311991 Sb., o
účetnictví a směrnicí pro provedení inventarízace.

ó,) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarízace.

7. Padpisy:

Předseda: JiŤina Poizlová

člen: Bronislav Klajba . \l'-

Čle.r: Ivana ZáIešáková


