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INVENTARIZAČNÍ zpnÁVA ZAROK
l-. Vyhodnocení
k inventarizaci.

dodržení vyhlášky

č. 27012010 sb.

201.4

a vnitroorganizační

směrnice

Inventarizační činnosti
l.1. Plán invenfur
Plán inventur byl včas zpracován a Ťádně schválen. Inventarizačni komise postupovaly v souladu
s vyhláškou a vnitroorganizačni směrnicí. Metodika postupti pŤi inventarizaci byla dodrŽena. Podpisy
členriinventarizaěni komise byly odsouhlasenyna podpisovévzory a nebyly zjištěny rozdi|y. Nedošlo
k žádnémupracovnimu ilrazl. Koordinace inventur s jinfmi osobami proběhla. Termín inventur byl
dodržen.Prvotní arozdi|ové inventury se neprováděly, uskutečnilase pouze invenfura ke dni sestavení
četnízávěrky.
1.2 . Pro školení členri inventar izaěnich komi sí
Proškoleníproběhlo v budově městskéhoriŤaduv Jevišovicíchdne 22. |2.2014. Provedeníproškolení
je doloženoprezenčnílistinou. Součástíškoleníbyly i zásady dodrženíbezpečnosti.
l.3. Podmínky pro ověŤování skuteěnosti a součinnost zaměstnanc
Nebyly zjištěny žádnéodchylky od žádoucíhostavu.
PŤijatá opatžení ke zlepšení pr běhu inventur, k informačním tok m
Bez pŤijatych opatŤení.Inventarizace proběhla Ťádně,podklady byly ŤádněpŤipraveny a ověŤeny na
skutečnost.U invenfur byly vždy členykomise osoby odpovědnéza majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečnystav majetku a závazf<lta ostatníchinventarizaěnich položek
pasiv a podrozvahy,|<teryje zaznamenán v invenfurních soupisech.
Skutečnystav byl porovnán na ričetnístav majetku a závazki a ostatníchinventarizaěníchpoloŽek.

Informace o inventarizačních rozdílech a z čtovateln;ich rozdílech
Z pllohy č. 1 ,,Seznamy invenfurníchsoupisri..vyplyvají zjištěnív ěleněnína kÓdy 01- 04, |0.|2.
01 Rešeníschodkri a mank
Schodky a manka nebyly zjištěny
02 Rešeníinventarizačních pŤebytkri a jejich ocenění
PŤebytkynebyly zj ištěny
03 Změny odpisovfch plánri
IK n-enawhujezměnu odpisoqich plánri
04 Rešenínávrhri na opravné položky majetku
Není podán návrh na opravnépoložlry majetku
10 RešeníoP k pohledávkám nad rámec pŤedpisu
Nevyskyfuje se pŤípad
11 Schválení odpisri pohledáv ek a závazktl
Není pŤípadpro odpis pohledávek a závazktt
12 Doplnění závazk z roku z prod|ení a pená|e, tvorba rezerv
Inventarizačníkomise nenavrhuje závazky z riroku z prodlení čipenále, popŤ.tvorbu rezetv.

Informacé o zjištěních v prriběhu inventarizace dle inventurních soupisri
Z piilotly č. 1 ,,Seznamy invenfurních soupisti.. vyplyvají zjištěnív členěnína kÓdy 05. 09.
05 Zbytnf majetek
5.I. Návrhy navyŤazenímajetku
Inventarizaěni komise nenawhuje žádny majetek k vyŤazení likvidací, prodejem, darem či
bezriplatn;fm pŤevodem.
5.2. Návrhy na vklady majetku do obchodníspolečnosti
Žaane návrhy komise nepodává
06 Návrhy změn využití majetku
Zádnénávrhy komise nepodává
07 Upravy plánu oprav a držby a plánu investic
Zádnénávrhy komise nepodává
08 Návrhy na zajištěnívfnosri z majetku
Zádné náwhy komise nepodává
09 Návrhy na zajištěníochrany majetku (pojištění'jiná ochrana - hlídači,oplocení,trezory,
zamykání)
Žaane návrhy komise nepodává

V Jevišovicíchdne l6. l.2015

I}oBRovoLiťÍsiiAzEK oBGl
JEv!šoVlcKÁ
|Čo:70960062
Jovišwlce56,67í ÚU

ZaHIK
PŤedseda: IrenaHeimlichová
Člen:

Mgr. Pavel Málek

Clen:

Ing. Libor Nevrkla

A

i"t/<^"t

Člen:

Jarmila Ze|níěková

LLL---\/

PŤílohy:
Č.1 Semam invenfurníchsoupistivčetněoceněnímajetkua hodnotyričetních
stavŮ

