INVENTARIZACNI ZPRAVA RoK

2018

obec: obec zdětín

IČ: 00600105

Datum zptacování: 25. l. 2019
Vyhodnocení dodržení vyhláš§ č.27012010 Sb.
směrnice k invent arizaci.
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1.1. Plán inventur

plán inventur byl vóas zpracován a řádně schválen. lnventarizačníkomise postupovala v souladu s vyhláškou a
vnitroorganizačnísměrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodžena. Podpisy ólenŮ inventarizačních komisí
byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny prvotních inventur byly dodženy.
1.2. Proškolení ělenů inventarizačníkomise

proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 20.12.2018. Provedeníproškoleníjedoloženo prezenční
listinou,
1.3. Podmínky pro ověřování skuteěnosti a souěinnost zaměstnanců
Nebyly zjišÉnyžádnéodchylky od žádoucího stavu.
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Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informaěním tokům
Bez přUatých opatření. lnventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U
inventur byly vždy ěleny komise osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizaěních položek pasiv, ktený je
zaznamenán v inventurn ích soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetnístav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
provedení prvotních inventur.

2. Tato inventarizace byla provedena

na základě plánu inventarizace vydaného dne 17. 12.2018

3. Druh inventarizace: fyzická a dokladová
;

4, Rozsah inventarizovaného majetku azávazkú
( včetně číselúčtů,
na ktených se o něm účtuje)
Předmětem inventarizace majetku obce Zdětín byl majetek, ktelý je veden k 31.12.2018 na účtechv Kč
.
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Stavby
samostatné věci movité
drobný dlouhodobý majetek
Pozemky
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ke stavbám

k samostatným movitým věcem

k drobnému dlouhodobému majetku

zbožína skladě

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám
Základní běžný účet
Pokladna
peníze na cestě
Ceniny
odběratelé
Poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Pohledávky ze sdílených dani
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
zaměstnanci
Pohledávky za zaměstnanci

373
374

375

377

§
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Zdravotní pojištění
Daň z příjmů

Dotace na pořízeni dlouhodobého majetk
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
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Nedokončený d lou hodobý majetek
ostatní dlouhodobý finančnímajetek (akcie)

Jiné přímé daně
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Poh ledávky za vybraným i ú středn ím i vl. nstitucemi
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Pohledávky za vybranými místními vl.instituceml
Závazky k vybraným místnímvl. institucím
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Přijaté zálohy na dotace
Zprostředkování krátkodobých transferů
Ostatní krátkodobé pohledávky
Ostatní krátkodobé závazky
Výnosy příštíchobdobí
Dohadné účtyaktivní
Dohadné účtypasivní
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Kulturní předměty
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Umístění inventarizovaného majetku azávazkú
obecní úřad zdětín
sokolovna TJ sokol zdětín
hasičská zbroj n ice Zdětín
budova ó,p.77
obec zdětín
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Uživate!éinventarizovaného majetku azávazkú
obec zdětín
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Odpovědné osoby za inventarizovaný majetek azávazky
starosta obce zdětín křížRobert
účetníobce zdětín karásková Eliška
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8.

Den zahájení a den ukončeníinventury:
Zahflení 4.1.2019
Ukončení25.1.2019

9.

Den, ke kterému byla inventarizace provedena:31.12.2018

í0. Výsledky inventarizace vzhledem

k úěetnictví:

při inventarizaci majetku obce Zdětín nebyly zjištěny inventarizaění rozdíly. Zjištěné stavy majetku byly zapsány do
inventarizačníchsoupisů a podepsány ěleny inventarizačníkomise.

íí.Dalšídůležitévýs|edky inventarizace ( důležitá zjištěníučiněná při inventarizaci):
o zhodnocení technického stavu majetku
o zhodnocení využitelnosti majetku
o zhodnoceníu potřebitelnosti majetku
o zjištěnípoškozeného majetku
o zjištění( nedobytných ) pohledávek po lhůtě splatnosti
v

_

12. Návrhy na opatření k výsledkům inventarizace dle bodu
. návrhy na provedení údžbymajetku - nejsou
. návrhý na provedení oprav majátku - nejsou
o návrhy na technické zhodnocení majetku - nejsou
o návrhy na vyřazení majetku - nejsou

o
o

návrhy na prodej majetku - nejsou
návrhy na zabezpečení majetku proti ztráté a zcizení - nejsou
Stav majetku odpovídá jeho stáří a technickému opotřebení.

13. Prohlášeníinventarizaéní komise :
prohlašujeme, že inventarizace byla provedena s největší peělivostía svědomitostí, a že
veškený majetek azávazky byl zkontrolován a odpovídá zásadám stanoveným v zákoně o
účetnictví.Jsmesivědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
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Předseda:

jméno: JaroslavaBožková

Člen: jméno: VladimírNovák
Člen: jméno: Jaroslav

Franc

Schválil dne : 25. l. 2019

Robert Kříž,starosta

