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1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270120|0 Sb. a vnitroorganlzační směrnice k
inventarizaci.
Inventarizační činnosti
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl věas zpracován a Ťádněschválen. Inventarizaěníkomise postupovaly v sou|adu
s vyhláškoua vnitroorganizační
směrnicí.Metodika postuptipŤiinventarizacibyla dodrŽena.Podpisy
členťr
inventarizační
komise byly odsouhlasenyna podpisovévzory a nebyly zjištěnyrozdí|y.Nedošlo
k žádnémupracovnímu razu. Koordinace inventur s jinymi osobami proběhla. Termín inventur by|
dodržen.Prvotnía rozdí|ové
inventurySe neprováděly,uskutečnilase pouze inventurake drri sestavení
závěrky.
Írčetní
1.2. Proškolení členri inventarizačních komisí
Proškoleníproběhlo vbudově obecního ňadu města Jevišovicedne 29. 12. 20|1. Provedení
je doloženoprezenční
proškolení
listinou.Součástí
školeníbyly i zásadydodržerrí
bezpečnosti.
1.3. Podmínky pro ověŤovánískutečnostia součinnostzaměstnancťt
Nebyly zjištěnyŽádnéodchylky od žádoucíhostavu.
PŤijatá opatŤeníke zlepšenípr běhu inventur, k informačním tok m
Bez pŤijaťych
Inventarizaceproběhla Ťádně,podklady byly ŤádněpŤipravenya ověŤenyna
opatŤení.
skutečnost.
U inventurbyly vždyčlenykomise osoby odpovědnéza majetek.
Dle plánu inventur by| zjištěnskutečn;fstav majetku a závazku a ostatníchinventarizačnichpoložek
pasiv a podrozvahy,ktery je zaznamenánv inventurníchsoupisech.
Skutečnystav byl porovnán na írčetní
stav majetkua závazkŮ a ostatníchinventarizačních
položek.

Informace o inventarizačních rozdílech a z čtovatelnych rozdílech
Z ptí|ohyč.1 ,,Seznamyinventurníchsoupisri..vyplyvají
zjištění
v členění
na kÓdy 01- 04, 10.12.
01 Rešeníschodkri a mank
Schodkya mankanebyly zjištěny
02 Rešeníinventarizačníchpňebytkri a jejich ocenění
PŤebytkynebyly zj ištěny
03 Změny odpisovj'ch plán
IK nenavrhujezměnu odpisovychplán
04 Řešenínávrhri na opravné položky majetku
Není podán návrh na opravnépoloŽky majetku
10 RešeníoP k pohledávkám nad rámec pÍedpisu
Nevysky.tujese pŤípad
11 Schválení odpisri pohledáv ek a závazktt
pro odpis pohledáveka závazktl
Není pŤípad
12 Doplnění zárrazk z roku z prodlení a penále, tvorba rezew
komise nenavrhuje závazky z roku z prodleníčipenále,popŤ.tvorbu rezerv.
Inventarizační

Informace o zjištěních v pr běhu inventaruace dle inventurních soupisri
Z pÍí|ohy
č. 1 ,,Seznamyinventurníchsoupisti..vyplyvajízjištěnív členěnína kÓdy 05- 09.
05 Zbytnj'majetek
5,]. Návrhy na vyŤazenímajetku
Inventarizačníkomise nenavrhuje Žádny majetek k vyŤazení likvidací, prodejem' darem či
bez platnym pŤevodem.
5.2. Návrhy na vklady majetku do obchodníspolečnosti
Žaane návrhy komise nepodává.
06 Návrhy změn využitímajetku
Žaane návrhy komise nepodává
07 Upravy plánu oprav a ridržby a plánu investic
Žaane návrhy komise nepodává
08 Návrhy na zajištěnívj'nosri z majetku
Žaane návrhy komise nepodává
09 Návrhy na zajištěníochrany majetku (pojištění'jiná ochrana _ hlídači,oplocení,trezory,,
zamykání)
Žaane návrhy komise nepodává
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