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1. Vyhodnocení dodrženi r.yhlášky č. 21a/2affi Sb. a vnitroorganizačnísměrnice
!<

inr.entarizaci.

Inventarizační činnosti
1.1. Plán itrrrentur
Plán itrventrtr byl včas zplacován a ,áclně schválen. lnverrtarizační kotlise postttpovaly v souladrr
s vylrláškou a vnitroorgatrizačrrí snrěrnicí. Metodika postupťr p,i irrverrtarizaci byla dodr,žena. Podpisy
členťrirtventarizačrríkornise byly odsouhlaseny na poclpisové vzoty a nebyly zjištěrry rozclíly. Nedošlo
kžádnérnupracovnínrtt ťtrazu. Koordirrace inventul sjirryrni osobami probělila. Terrnítr itrventtrr byl
dodržerr. prrlotrrí a rozc{ílové irrventllťy se rreprováclěly. uskrrtečnila se potlze inventura ke dni sestavení
ťrčetrrízávěrky.

i,2. proškolení členťrinventarizačních korrrisí

Prošlcolení probělrlo v budově městskéIro ír,adu v Jevišovicíchdne 28. 12.2021, Provederrí proškolení
je doloženo prezenčrrílistirrorr. Sorrčástíšlcoleníbyly i zásady doclrženíbezpečnosti.
1.3. Podmír.ky pro ově,orrání skrttečnosti a součinnost zainěstnanc
Nebyly zjištěnv žáclrréodchylki, ad žádoucílro stavu.

P ijaíd opctt ení ke zlepšeníprr"tběltu

inventttr, k informační.míok ln
Bez p,ijaq cli opat ení. Inventarizace proběhla r",ádrrě, podklady byly ádrrě p ipraveny a ově ,eny na
skrrtečnost. U invetttrtr byly vždy členy kornise osoby odpovědné za rnajetek,
Dle plánrt inventur byl zjištěn skutečtry stav majetktr a závazktt a ostatníclr inventarizačníclr položek
pasiv a podrozvalry, kter} je zaznamenán v invettturrríc}t sorrpisech.
Sktrtečrry stav byl porovtrán na itčetnístav majetktr a závazk a ostatníclr inventarizačníchpoložek.

Informace o inventarizačních rozdílech a zričtovatelnych rozdíIech

Z

p,ílolry č. I ,,Seznatn inventurních soupisťr" vyplyvají zjištěrrív člerrěnína kócly 01-12.
01 Rešeníschodkri a marrk
Schodky a trlatrka nebyly zjištěny

02 Rešeníinventarizačrríchp ,ebytkri

a

jejich ocenění

P,ebytky nebyly zjištěny

03 Změny oclpisovych plánťr

II( nenavrlrrrje znrěnrt odpisovyclr plánťr

04 Rešenínávrhrl na opravné položky majetku
Není podárr návrlr lla opťavnépoložky rnajetku
05 ZbytnÝ majetek
5.

]. Nťnl"hy n0

vyt",azeruí

mc$eílut

Inventarizačníkornise nenavrlruje žádrry nrajetek
bezťrp latrryrn p,evodet,t,t.

5,2. Náyrhy,ntl vklad},mcyeíku do obchodní spoleůtosti
Žaane návrlry komise nepodává.

06 Návrhy změn využitímajetku
Žaane návrlry komise nepodává

07 Úpravy plánu oprav

a

rlržby a ptánu investic

Žaane rrávrlry komise rrepodává

ft

yyt*azení likvidací, prodejem, darettr či

í!íihIár,t,h},

Fz] ._.:].!!šfění r,"],lrr:,i ;l ::::.i:ťl:.;:
Žác[rré lrál,r-lry iiotrtise rlepotllrr,á

{}9 ť.Iávr:h1, na zrt.iiěfění cc!tratt,r,tllajeiI,;x (ptr.iišfěrií,.!ir.á 0c|tt"Rt_te

zarrryliárri)

-

hlírt.*č!.0i}l{]feilí, tt',':.TO-",',

žáclné nár,rlt}, liottt ise iiepoclává

10 Řešení OP k pohledávicárn natl l,álnec p ,eelpisu
N*i,1,51i,,rtt ie se prípacl

11 Schr,álení oclpisri 1lohletlár,el< a závazkri

Nerrí1l,ípacl prcl clclpis polrleclár,elt a zál,azliů
12 f)oplrrěnízávazk z írrokrr z 1rrotllení a penále, ťr,orbir l,ezel"\;
lttventarizačlrí ltornise tlettat,r,ltLrje zár,azl<1,z ťrlolitl z plrrcllerrí či perrále. popr. tvorbLr rezel'v.

V .íevišovicíchcltte l8.2. ?a22

Za IK
Pi,edseda. Zclelrěk VeselÝ
l

Člerr:

N,Iartirl Plíšek

Člerr:

Niíirostav l(ašík

Čl..,:

Mg.. Pavel

P,ílohy:
Č.1 Sťovnávací tabrrlka
ťrčetníclrstar,ťl

t

l

-:,;'
^l

}r.,Iálek

ťrčetrtíeviclettce a itlvetttrtrrtícIr soupisťr r,čettrě oceltětlí rnajetku a lrodnoty

