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INVENTARIZAČNÍZPRÁV AZAROK 2018
1. Vyhodnocení dodrženívyhlášky č. 27012010 Sb. a vnitroorganizační směrnice

k inventarlzaci.

Inventarizační činnosti
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu
s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy

členůinventarizaění komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo
k žádnémupracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termín inventur byl
dodržen. Prvotní a rozdílové irrventury se neprováděly, uskutečrrila se pouze inventura ke dni sestavení
úěetrri závérky.
.2. proškolení členůinv entarizaěních komisí
Proškolení proběhlo v budově městského úřadu v Jevišovicích dne 27 . 12.2018. Provedení proškolení
je doloženo prezenčnílistinou. Součástí školeníbyly i zásady dodrženíbezpečnosti.
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1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádnéodchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšeníprůběhu inventur, k informačnímtokům

Bez pítjatych opatření. Inventarizace proběhla řádrrě, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatnich irrventarizačníchpoložek
pasiv a podrozvahy, ktery je zaznamenán v inventumích soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetnístav majetku a závazků a ostatních inventarizaěních položek.

Informace o inventarizačníchrozdílech a zúčtovatelnýchrozdílech

Z

příIohy č. I ,.Seznam inventurních soupisů" vyplývají zjištěnív členěnína kódy 01-12.

01 Řešení schodků a mank

Schodky a manka nebyly zjištěny

02 Rešeníinventarizačních přebytků ajejich ocenění
Přebýky nebyly zj ištěny
03 Změny odpisoqých plánů
IK nenavrhuje změnu odpisových plánů
04 Řešenínávrhů na opravné položky majetku
Není podán návrlr na opravné položky majetku
05 Zbytný majetek
5.I. Návrhy na vyřazení majetku

Inventarizačníkomise nenavrhuje žádný majetek kvyíazení likvidací, prodejem, darem či

bezuplatným převodem.
5.2. Návrhy na vklady mrljetku do obchodní společnosti
Zádné návrhy komise nepodává.

06 Návrhy změn lyužitímajetku
Žaane návrhy komise nepodává

07 Úpravy plánu opřay a údržbya plánu investic
Žádné návrhy komise nepodává

08 Návrhy na zajištěni výncsů z najetku
Zádné návrhy komise nepodává
09 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana

zamykání)

- hlídači,oplocení, trezory,

Žaane návrhy komise nepodává
10 RešeníOP k pohledávkám nad rámec předpisu
Nevyskyruje se případ
11 §chválení odpisů pohledávek a záxazků
Není případ pro odpis pohledávek azávazků
12 Doplnění závazk& z úroku z prodlení a penáIeo tvorba rezerw
lnventarizační komise nenavrhuje zÁvazky z úroku z prodlení či penále, popř, tvorbu rezety.

V Jevišovicíchdne 8.2.2019

ZaHIK

Předseda: ZdegěkYeselý
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Přílohy:
Č. 1 Srovnávací tabulka účetníevidence a inventurníclr soupisů včetně oceněni majetku a hodnoty
účetrríclrstavů

