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t. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270120|0 Sb. a vnitroorganizační směrnice
k inventarizaci.
Inventarizačníčinnosti
1.1. Plán inventur
Plán inventurbyl včaszpracovárra Ťádněsclrválen.Inventarizační
komise postupova|yv souladu
pŤiinventarizacibyla dodrŽena.
směrnicí.
s vylrláškou
a vnitroorganizační
Metodikapostupťr
Podpisy
komisebyly odsouhlaseny
členŮinventarizační
na podpisové
vzorya nebylyzjištěnyrozdí|y.
Nedošlo
pracovnímu
k Žádnému
urazu"Koordinaceinventurs jinymi osobamiproběhla.Termíninventurbyl

irrventllrySe neprováděly'uskutečrrila
dodržen.Prvotnía rozdí|ové
Se pouze inventurake dni sestavení
závěrky.
učetrrí
l .2 . Pro škol ení členťrinventar izačníchkomi sí
probělrlov budověměstského
Proškolení
proškolení
ťrŤadu
v Jevišovicích
drre20. 12.2012.Provederrí
je doloŽellopreze|rční
listinou.Součástí
školeníbyly i zásadydodrŽeníbezpečrtosti.
1.3. Podmínky pro ověŤovánískutečnostia součinnostzaměstnanc
Nebyly zj ištěnyŽádlléodchylky od žádoucího
stavu.
Prijatá opatŤeníke zlepšenípr běhu inventur, k informačním tok m
Bez pŤijatychopatŤení.
lnventarizaceproběhla Ťádně,podklady byly ŤádněpŤipravenya ověňenyna
skutečnost.
U inventurbyly vŽdy členykomise osoby odpovědnéza majetek.
poloŽek
Dle p|árrttittventurbyl zjištěnskutečnystav majetku a závazku a ostatníclrinventarizačníc|l
pasiv a podrozvahy,kteryje zaznamenánv inventurníchsoupisech.
položek.
Skutečrry
stav byl porovnán na ťrčetní
stav majetku azávazktl a ostatníchinventarizačních

Informace o inventarizačních rozdílech a z čtovatelnych rozdílech
inventurníclr
Z pŤílolry
soupisri..vyplyvají
v člerrěrrí
na kÓcly 0l- 04, |0-12.
č.l ',SeznalTly
zjištění
0l Rešeníschodkria mank
Schodkya nrankanebylyzjištěny
02 Rešeníinventarizačníchpňebytkria jejich ocenění
PŤebytkyrrebylyzj ištěny
03 Zmény odpisovj'ch plán
změnuodpisovyclrplánŮ
IK nettavrhuje
04 Řešenínávrhri na opravnépoložkymajetku
Nerrípodárrnávrh na opravnépoložkymajetku
10 ŘešeníoP k pohledávkám nad rámec pňedpisu
Nevyskytujese pŤípad
1l Schválení odpisri pohledáv ek a závazkfit
pro odpis pohledáveka závazkťl
Není pŤípad
|2 Doplnění záryazk z riroku z prodlení a penále, tvorba rezern
Irtventarizační
kornise nenavrlruje závazky z riroku z prodleníčipenále,popĚ.tvorbu rezerv.

Informace o zjištěních v pr běhu inventarízace dle inventurních soupisti
Z pťí|ohy
č. l ,.Seznamyinventurníchsoupisťr..
vyplyvajízjištění
v členění
ttakÓdy 05- 09.
05 Zbytnj' majetek
5.]. Návrhy na vyŽazenímajetku
lrrventarizační
komise nenavrhuje Žádny majetek kvyÍazení likvidací. prodejem' darem či
pŤevodem.
bezťrplatrrym
5.2. Itrávrhyna vklady majetku do obchodníspolečnosti
Žaanenávrhy komise nepodává.
06 Návrhy změn využitímajetku
Zadnénávrlrykomise nepodává
07 Upravy plánu oprav a ridržbya plánu investic
Zádnérrávrhykomise nepodává
08 |trávrhyna zajištěnívynosri z majetku
Zadne rrávr|rykomise nepodává
jiná ochrana _ hlídači,oplocení,,trezory,
09 Návrhy na zajištěníochrany majetku (pojištění'
zamykání)
Zádne návrlry komise nepodává
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