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INVENTARIZAČNÍ zpnlvA
1. Vyhodnocení
k inventarizaci.

dodržení vyhlášlqy č. 27012010 sb.

ZAROK 2016
a vnitroorganizační

směrnice

Inventarizační činnosti
1.1. Plan inventur
Plán inventur byl včas zpracován a Ťádně schválen. Inventarizaěni komise postupovaly v souladu
s vyhláškou a vnitroorganizačni,směrnicí. Metodika postupri pŤi inventartzaci byla dodrŽena. Podpisy
člentiinventarizaěníkomise byly odsouhlasenyna podpisovévzory a nebyly zjištěny rozdi|y. Nedošlo
kžádnému pracovnímu razu. Koordinace inventur sjin;imi osobami proběhla. Termín inventur byl
dodržen.Prvotní a rozdilové inventury se neprováděly, uskuteěnila se pouze inventura ke dni sestavení
ěetní závěrky.
1.2. Pro školení ělenri inventar izaěních komisí
Proškoleníproběhlo v budově městskéhoriŤaduv Jevišovicíchdne 12. |2.2016. Provedeníproškolení
je doloženoprezenčnílistinou. Souěástíškoleníbyly i zásady dodrženíbezpeěnosti.
1.3. Podmínky pro ověŤovénískutečnosti a součinnost zaměstnanc
Nebyly zjištěny žádnéodchylky od žádoucíhostavu.
PŤijatá opatŤení ke zlepšenípr běhu inventur, k informačním tok m
Bez pÍijatych opatŤení.Inventarízaceproběhla Ťádně' podklady byly Ťádně pŤipraveny a ověňeny na
skuteěnost.U inventur byly vždyěleny komise osoby odpovědnézamajetek.
Dle plánu invenfur byl zjištěn skutečnystav majetku a závazku a ostatních inventarizaěnich položek
pasiv a podrozvahy, ktery je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečnystav byl porovnán na četnístav majetku a závazkŮ a ostatníchinventarizačníchpoložek.

Informace o inventarizačních rozdílech a z čtovatelnych rozdílech
Z pÍjlohyč.I ,'Seznam inventurníchsoupisti..vyplfvají zjištěnív ěleněnína kÓdy 0I-12.
01 Rešeníschodkri a mank
Schodky a manka nebyly zjištěny
02 Řešeníinventarizačních pňebytkú a jejich ocenění
PŤebytkynebyly zj ištěny
03 Změny odpiso..ych p|ánri
IK nenavrhujezměnu odpisovych plán
04 Řešenínávrhri na opravné po|ožky majetku
Není podán návrh na opravnépoložky majetku
05 Zbytnf majetek
5.]. Novrhy,, vyŤazenímajetku
Inventarizaění komise nenavrhuje žádny majetek k vyŤazení likvidací, prodejem, darem či
bez platn1|mpŤevodem.
5.2. Návrhy na vklady majetku do obchodníspolečnosti
Žaane návrhy komise nepodává
06 Návrhy změn využití majetku
Zádnénávrhy komise nepodává
07 Úpravy plánu oprav a rÍdržbya plánu investic
Zádnénávrhy komise nepodává

08 Návrhy na zajištěnívfnosúz majetku
Zádnénávrhy komise nepodává
09 Návrhy na zajištěníochrany majetku (pojištění'jiná ochrana - hlídači,oplocení,trezory,
zamylcíní)
Zá.d!énávrhy komise nepodává
10 RešeníoP k pohledávkám nad rámec pŤtdpisu
Nevyskytujese pfipad
11 Schváleníodpisrl pohledávek a závazkú
pro odpis pohledáveka záxazktt
NenípŤípad
12 Doptněnízávazki z riroku z prodlenía penále, tvorba,Íezew
Inventarizaěnikomise nenavrhuje závazkyz rirokuz prodleníěi penále,popŤ.tvorbu te7.eÍy.

V Jevišovicíchdne 3l.I.2017
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