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vnitroorganizační směrnice

Inventarizačníčinnosti
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován

a

ádně schváIen. Inventarizačníkomise posfupovaly v souladu
p i inventarizaci byla dodržena. Podpisy
členri inventarizační komise byty odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly qiištěny rozdíly. Nedošlo
k žádnérnupracovnímu razu. Koordinaoe inventrr sjin}mi osobami proběhla. Termín invenfur byl
dodržen. Prvotní a rozdílovéinventury se neprováděly, uskutečrrila se pouze inventura ke dni sestaveni
četnízavérl<y.
s vyhláškou a vnifuoorganizační směrnicí. Metodika postupri

.2. proškolení ělenri inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově městského adu v Jevišovicích dne 12, lZ. ZaW. Provedení prnškolení
je doloženo prezenčnílistinou. Součástíškolení byly i zásady dodrženíbezpečnosti.
1

1.3- Podrnínky pro ově ovátll skutečno ti a scučinnast zaíněstnanc
},iebyty ryištěny žádnécdchylky od žádoucíh*t&vt}.

ijatá apat ení ke zlepšenípr běhu inventur, k informačnímtol ,m
Bez p ijat}ch opaťeni. Inventarizace proběhla ádně, podklady byly ádně p ipraveny a ově eny na
skrrtečnost. U inventur byly vždy ěleny komise osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu invenfur byl zjištěrr skutečn} stav majetku a z:ávazktl a ostatních inverrtarizačnich položek
pasiv a podrozvahy, kter je zaznamenánv inventurnich soupisech.
Skutečn; stav byl porovnán na četni stav majetku azílvazktl a ostatníph inventarizačních položek.
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Informace o inventarizačníchrozdílech a zričtovateln ch rozdílech
Z píí\olryč. I ,,Seznam invenfurních soupisri" vyplpeii 4iištěnív členěnína kódy 01-1?.
01 Řešeníschodkri a mank
Schodky a manka nebyty zjištěny

02 Řešení inventarizaěních p ebytk a jejich ocenění
P ebytky nebyly zjištěny
03 Změny odpisov ch plánrl
IK nenavrhuje změnu odpisovl ch plán
04 Řešení návrhri na opravné potožlry majetkrr
Není podán návrh na opravné položky majetku
05 Zbytn majetek
5.1, Nnrfu navy azení ntajetht
Inventarizačníkomise nenavrhuje žádn majetek k vťazenílikvidací, prodejem, darcm či
bezriplatn}m p evodem,

5.2. Náurhy na vklady majetku da obchadní společnosti

Žaane návrhy komise nepodává.

06 Návrhy nněn využitímajetku
Žaane návrhy komise nepodává

07 Úpravy plánu oprav a lidržby a plánu investic
Žaa"e návrhy kom i se nepodává

08 Návrhy na zajištěrrí výnosů z majetku
Zádné rrávrhy komise rrepodává
09 IYávrhY na zajiŠtěníochrany majetku (pojištění, jiná ochrana

zamylrání)

- hlídači,oploceni, trezory,

Zádné návrliy komise rrepodává

10 RešeníOP k pohlerlávkám trad rárnec předpisu

NevyskytLrje se případ

11 Schválení orlpisů pohledávek a závazk&
Není pr-ípad pro odpis polrledávek a závazků
12 Doplněnízávazků z úroku z prorllení a penále, fvorba řezelv

Inventatizační komise nenavthqje závazky z úrolru z prodlení či penále, popř. fvorbu rezeťy,
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Srovnávací tabulka irčetníevidence a inventumích soupisťr včetně ocettění majetktr a lrodnoty

ričetníclr stavťr

