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1. Vyhodnocení dodržení vyhtášt<y č. 270l20t0 sb. a vnitroorganizaění směrnice
k inventarizaci.
Inventarizaění činnosti
1.1. Plan inventur
Plán invenfur byl věas zpracována Ťádněschválen. Inventarizaěníkomise postupovaly v souladu
s vyhláškoua vnitroorganizaéní
směrnicí.Metodika posfupripŤiinventaizaci byla dodržena.Podpisy
člentiinventarizaéní
komise byly odsouhlasenyna podpisovévzory a nebyly zjištěnyrozdíly.Nedošlo
k ádnému pracovnímuirazll. Koordinace invenfur s jinjmi osobamiproběhla.Termíninventurbyl
dodržen.Prvotníarozdí|ové
invenfuryse neprováděly,uskutečnila
se pouzeinventurake dni sestavení
četnízávěrky.
l .2. Pro školeníčlenťr
inventari zaěníchkomisí
Proškolení
proběhlov budověměstského
riŤadu
v Jevišovicích
dne28. 12.20|7. Provedeníproškolení
je doloženoprezeněnílistinou.Souěástíškoleníbyly i zásadydodržení
bezpeěnosti.
1.3. Podmínky pro ověŤovríní
skuteěnosti a souěinnost zaměstnanc
Nebyly zjištěnyžÁdné
odchylky od žádoucího
stavu.
PŤijatá opatfení lre zlepšenípr běhu inventur, k informačnímtok m
Bez pŤijaffchopatŤení.
InventatizaceproběhlaŤádně,podklady byly Ťádněpfipraveny a ověŤenyna
za majetek.
skuteěnost.U inventurbyly vžÁyčlenykomise osobyodpovědné
polofuk
Dle plánu inventurbyl zjištěnskuteěn;fstav majetkua závazkua ostatníchinventarizačních
pasiv a podrozvahy,kter1fje zantamenánv invenfurníchsoupisech.
položek.
Skuteěnystavbyl porovnánna riěetnístavmajetkua závazki a ostatníchinventarizaěních
Informace o inv entarizaěních rozdíIech a z čtovatelnych rozdílech
Z pÍílolryě. I ,,Seznaminvenfurníchsoupisti..vyplyvajízjištěnív ěleněnína kÓdy 0t-|2.
01 Řešenischodkria mank
Schodkya mankanebyly zjištěny
pŤebytkŮa jejich ocenění
02 Řešeníinventarizačních
PŤebytkynebyly zjištěny
03 Změny odpisovychplánri
IK n-enavrhuje
změnuodpisovychplrán
04 Rešenínávrhri na opravnépoložlcymajetku
Nenípodánnávrh na opravnépoložkymajetku
05 Zbytnf majetek
5.1. Náurlry na vyžazení
majetku
Inventarizaěni komise nenavrhuje žÁdny majetek k vyŤazenílikvidací, prodejem, darem či
bezriplatn;fm pŤevodem.
5.2. Nnrhy na vklady majetku do obchodníspolečnosti
Žaane návrhy komise nepodává
06 Návrhy změn využití majetku
Zádné návrhy komise nepodává
07 Upravy plánu oprav a držby a plánu investic
Zádné návrhy komise nepodává

08 Návrhy na zajištěnívfnosŮ z majetku
Žaanenávrhy komise nepodává
09 Návrhy na zajištěníochrany majetku (pojištění'jiná ochrana - h|ídači,oplocení,trezory'
zamykání)
Žaanenávrhy komise nepodává
ro ŘešeníoP k pohledávkám nad rámec pfudpisu
Nevyslcytujese pŤípad
11 Schváleníodpisri pohledávek a závazkri
pro odpis pohledáveka zánazktt
NenípŤípad
12 Doplnění závazki z roku z prodlenía penále, tvorba rez,eru
nenavrhuje závazkyz uroku z prodleníěi penále,popŤ.tvorbu tez'er{.
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