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INVENTARIZACNI ZPRAVA

ZAIioK2021

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb.
inventarizaci,

a

vnitroorganizačnísměmice k

Na základě plánu inventur byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu
s ustanovenimi §29 a §3Ozákona č.563/199lSb., o účetnictvi,v platném znění a vyhlášky č,2701201oSb,,
o inventarizaci majetku azáva*i.

Inventarizační činnosti :
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen, InventaTizačni komise postupovala v souladu
s vyhláškou a vnitroorganizačni směrnicí. Metodika postupů při inventaŤizaci byla dodržena.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur sjinými osobami proběhla v pořádku,
Teminy inventur byly dodrženy.
1.2. proškolení členůinventarizačníchkomisí
Proškoleni proběhlo v budově obecniho úřadu dne l7 . 12. 202l . Provedeni ploškoleníje doloženo
zápisem. Souěástí školeníbyly i zásady dodrženi bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly Zjištěny žádnéodchylky od žádouciho stavu. všechny přirustky a úbl.tky do zahájení inventarizace
byly předrány k proúčtovánia nic nebylo zatajeno.
Evidence majetku je vedena na výpočetnítechnice pomocí soítware od firmy Alis KEo4,

yeškeíézi;Z'lamy o zařazení , r,ryřazení či pievodu majetkujsou provedeny bez závad. Majetek organizace
je v odpovídajícímstavu , bezpečně uložen a pravidelně ošetřovrán, Zabezpečeníproti požáru a vloupánije
standardní.

Přijatá opaaení ke zlepšenípruběhu inventur, k inlormačnímtokům

Bez přijatých opatření. Inventafizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnost.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a Závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv
a podrozvahy, kterýje zaznarnenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovn.ín na účetnístav majetku a závazků a ostatnich inventarizačníchpoložek.
Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsahjiných účtůaktiv a pasiv, než které jsou
v Iekapitulaci uvedeny.(edná se o sU s nulovým zůstatkem)

Přílohou inventarizačnízplávy je seznam inventurnich soupisů, ktelé byly v pruběhu inventa zace
vyhotoveny,
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Hlavní inventarizačníkomise:

LadislavForetník předseda
HanaJakubčíková členka
Jaroslav Komosný

- člen

Jařoslav Komosný
starosta obce

