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Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 3L.1,2.2027
l.

Vyhodnocení dodrženívyhlášky č. 27O/2OLO Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

lnventarizační činnosti:
1-.1.

Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.

lnventarizačníkomisepostupovala v souladu s vyhláškou
Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

a

vnitroorganizačnísměrnicí.

1.2. Proškolení členůinventarizační komise

Proškolení proběhlo v budově základníškoly dne 03. 01. 2022, přítomni byli všichni členové,na
důkaz byly připojeny podpisy na protokolu.
Součástíškoleníbyly i zásady dodržení bezpečnosti.
1.3. Podmínky pro ověřovánískutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádnéodchylky od žádoucího stavu.
1.4. Přijatá opatřeníke zlepšeníprůběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

lnventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek.
Dle Plánu inventur byl zjiŠtěnskutečnýstav majetku a závazku a ostatních inventarizačních
položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
SkuteČný stav byl porovnán na účetnístavmajetk u a závazků a ostatních inventarizačních položek
dle data provedeníinventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.

2. Výsledek inventarizace:
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Pozemky
Kulturní předměty

881,70 Kč

4 022 665,7t Kč
363 844,79 Kč
54 560,- Kč

Nedokončený DHM
pořízení materiálu

0

Materiál na skladě
pořízení zboží

43 L43,90 Kč

zbožína skladě
Běžný účet
Běžný účetFKSP
Pokladna
peníze na cestě
Ceniny
odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
zaměstnanci
Pohledávky za zaměstnanci
Sociálnízabezpečení
Zdravotní pojištění
Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněž. plnění
Pohledávky za vybr. místnímivlád. inst.
Závazky k vybr. místnímvlád. inst.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Ostatní krátkodobé pohledávky
Ostatn í krátkodobé záv azky
Náklady příštíchobdobí
Výdaje příštíchobdobí

L304,52Kč

0
0
1 865 899,39 Kč

252 426,90 Kč
48 346,- Kč
0
0

0
166 610,- Kč
3 630,- Kč
55 274,- Kč
700 986,- Kč
0
269 07L,- Kč
]-16 9z9,- Kč

88 438,- Kč

0
0
0
1,t 675,- Kč

48,- Kč
8 405,72 Kč
31 878,04 Kč

384
388
389
4O1,
408
4LL
412
473
4L4
41,6
43L
432
472

Výnosy příštíchobdobí
Dohadné účtyaktivní
Dohadné účtypasivní
Jmění účetníjednotky
Opravy předcházejících úč.období
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepš. VH
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, fond investic
Výsledek hospodaření ve schval. řízení
Výsledek hospodaření předcház, úč.obd.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

0

802 538,- Kč
166 61-0,_ Kč
23 019 259,01 Kč
- 93 783,70 Kč

4,94 Kč
26L877,9o Kč
77 449,0L Kč
].3 900,- Kč
9 082,- Kč
0

3L9 708,52 Kč
1 269 050,45 Kč

Seznamy vŠechinventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a
inventurních závěrů jsou uloženy v organizaci,

3. Kontrola hospodařenís majetkem obce, stav pohledávek a závazků
lnventarizační komise nezjistila žádnézávady při skladování zboží,ani cizí majetek, který by se
nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce.

Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru firmy Gordic, spol. s r.o.
lihlava pro evidenci majetku.
lnventarizací komise neshledala žádnézávady ve vedení evidence majetku^
lnventární knihy jsou vedeny v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně.
Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškozeníčízanedbání
údržby.Z tohoto
titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

4. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly,

5. prohlášení inventarizační komise

lnventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/1,991, Sb., o účetnictvía
směrnicí pro provedení inventarizace.
Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

lnventarizační komise:

Předseda: Mgr. Romana Tylečková

Člen: Lenka Košťálová

člen: Martina Helísková

pod

Statutární zástupce: Mgr. Dušan lgnačík,MBA
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