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1.

Vyhodnocení dodrženíryhlášky č.2101201,0 Sb. a vnitřní směrnice k inventarizaci,

1.1.

Plán inventur

Plan inventur se

stanovením časovéhohatmonogramu provedení jednotlivých
inventarizačních prací byl předložen starostou obce ke schválení Zastupitelstvu obce
15.12.2021. Byla jmenována jedna inventarizačníkomise. Komise postupovala v souladu
s vyhláškou a vnitřní směrrricí. Podpisy členůinventarizaění komise byly odsouhlaseny na
podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny
inventur byly dodrženy.
1.2.

Proškoleníčlenůinventarizačníkomise

Proškolení členůinventarizačníkomise proběh1o na Obecním úřadě v Bílově dne 15.12.2021,
přítomni byli všichni členovéinventámí komise, a na důkaz byly připojeny podpisy na
potvrzení o instíuktáži členů.Součástí školeníbylo prostudování vyhlášky ó,27012010 Sb., a
dále zásady dodržení bezpečnostních a požámích předpisů.
1.3.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucíhostar,u.
1.4.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur.

Bez přij atých opatření.

2.

Výsledek inventarizace:

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly včas připraveny a ověřeny na skutečnost,
Dle plánu inventuť byl fuzicky zjištěn skutečný stav majetku. Skutečný stav byl porovnán na
úěetnístav majetku a závazktl a ostatních inventarizačních položek k datu provedení
inventury, íj.k 31.12.202l, Rozdílová inventura nebyla provedena.

Dokladově by1 zjištěn stav všech rozvahových účtůaktiv a pasiv a také podrozvahy, které
vykazuli zůstatek, což je zaznamenáno v inventumích soupisech. Dokladově jsou doloženy
všechny účetníobraty roku 2021, v něktených případech jsou obraty předchozích let doloženy
pouze v inventarizacich píed,chozíchlet a nejsou znow kopírovány a dokládány,

V příloze ,,Inventurní

soupis'o (souhrnný) je doloženo, že nebyly zjištěny inventarizační

rozdíly.

Nesoulad mezi výpisem z Katastru nemovitostí a majetkovou a účetníevidencí je u
jednoho pozemku. Pozemek parc.č.3259/108 byl prodán 16.12.202l. Dne 20,12.2021byl
podán návrh na vklad, na pozemku je plomba, Ve qýpise z KN je ještě uveden a je
označen písmenem ,,P". Z majetkové a účetnievidence je pozemek již odúčtován.Tyto
skutečnosti jsou doloženy ,,Vyrozuměním o provedeném vkladu do KN" ze dne
12.1.2022, ze kterého je zřejmé, že vklad byl proveden 11,1.2022 s právnimi účinkyk
20.12.2021.
Inventarizaění komise nezjistila žádnézávady při skladování zásob, ani cizí majetek, ktmý by
se nachrizel v prostorách budov v majetku obce. Hmotný majetek je řádně užíván a
nevykazuje známky poškozeníči zanedbaní údržby.
Inventarizační komise neshledala žádnézávady ve vedení evidence majetku. Majetek je veden

v elektronické podobě, prostřednictvím softwaru KEO 4 pro vedení majetku od firmy Alis,
spol. s r.o., karty majetku jsou v elektronické a některé starší v písemnépodobě.
Inventarizaění komise při provádění inventur pracovala s inventumími seznamy, přičemž
majetek byl členěn dle jednotlivých inventámích míst a dle druhu majetku.
Komise navrhla nepotřebný majetek k vfazení, soupis tohoto majetku je přílohou zápisu.
Vyřazen bude po schválení

i

3.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů.

Při inventarizaci nebyly zjištěny inveníaizačnirozdily,

4. prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v souladu s lyhláškou é. 27012010 Sb. o inventarizaci majetku a závazkťt a směmicí obce pro
provedení inventarizace.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
Zachováme mlčenlivost o všech údajícha skutečnostech, se kterými jsme přišli do styku
v souvislosti s prováděním inventarizace.
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Inventarizačnízptáva 1e předložena předsedou inventarizační komise zastupitelstrrr obce na
nejbližšímzasedání zastupitelstva obce.

