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l. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb. a smčrnicc k inventarizaci
Inventarizační činnosti:
1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádné schválen. Inventarizační komise postupovala
v souladu s vyhláškou a vnitroorganixační směrnicí. Metodika postupů při inventarizací
byla dodržena. Podpisy členů invcntarixační komise byly odsouhlaseny na podpisové
vzory a nebyly xjištčny rozdíly. Termíny prvotních inventur byly dodrženy.
1.2. Proškoleni členů inventarizační komise

Proškoleni UIK proběhlo v budově obecního úřadu dne 24.11.2021. Provedení
proškoleni je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, byly

seznámeni s obsahem školení individuálně osobně.

1.3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádné, podklady byly řádné připraveny
a ověřeny na skutečnost. U inventur byly členy komise osoby odpovčdnč za majetek. Dle
plánu inventur byl xjištčn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních
položek pasiv a podroxvahy, který je zaznamenán v invcnturních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních

inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Porovnáním skutečného stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.

2. Výsledek inventarizace

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze č.l inventarizační zprávy.

U inventarizace pozemků byly zjištěny rozdíly při odsouhlasování na list vlastnictní.

Popsáno v příloze č.2 inventarizační zprávy.

3. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků
Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zboží, ani cizí majctťk,
který by se nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích

obce.

IImotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru firmy Gordic s.r.o.
pro evidenci majetku.

V ostatních případech inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení

evidence majetku. Invcnturní knihy jsou vedené v elektronické i v papírové podobč a
zápisy jsou prováděny průběžné. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky
poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná
opatření.

4. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invcnt.roxdílů
Při inventarizaci nebyly xjištcny inventarizační roxdíly.
5. Prohlášení inventarizační komise

In vcnta rixa ec byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a dle plánu
inventur na rok 2021 ze dne 24.11.2021 k provedení inventarizace.
Jsme si vědomi možných následků xa nesprávné provedení inventarizace.
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