Svazek obcí pro plynofikaci VYKO
Vysoký Ujezd 113, 267 16, tel: 311675440, IC 64752399
Stránka č. I

Inventarizační zpráva

Řádná inventarizace veškerého majetku a závazku byla provedena ve smyslu V) hlášky č. 270 2010
Sb.., o inventarizaci majetku a závazku a Směrnicí pro provedení řádne inventarizace.
Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2020— hlavní inventarizační komise

Pruběh inventarizace
Inventarizace byla zahájena dne: 4. 11. 2020
Inventarizace byla ukončena dne: 31. 1. 2021
Inventarizace byla provedena komisí ‚e složení:
Předseda komise: Vojtěch Štička
Clen komise: Petra Vaňková
Člen komise: Jitka Šurová
V ‘sledek inventarizace
In“.
položka
(účet)

popis

nehmotný majetek
drobný DHM
základní BÚ ÚS
zaměstnanci
sociální zabezpečení
zdravotní pojištění
jiné přímé daně
jmění účetní jednotky
oceňovací rozdíly
výsl. hospodaření
předchozích úč. období

Stav zjištěný
inventarizací

Účetní stav
manko

přebytek

22 397,00
110000,00
7231 638,32
5 355,00

22 397,00
110000,00
7231 638,32
5 355,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6260,00
2700,00
4965,00
94 342 039,36
-18 753 551,00
-68 297 280,00

6260,00
2 700,00
4965,00
94 342 039,36
-18 753 551,00
-68 297 280,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stránka č. 2

Vyjádření inventarizační komise
a) Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu
s vyhláškou a vydanou směrnicí pro provedení inventarizace. Metodika postupu při inventarizaci byla
dodržena.
b) Proškoleni členů inventarizační komise provedl předseda DSO VYKO dne 4. 11. 2020 v budově
obecního úřadu Vysoký Ujezd. Provedení proškolení je doloženo podpisy inventarizační komise, která
zároveň slouží jako podpisový vzor. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
c) Koordinace inventur 5 jinými osobami proběhla bez problému.
d) Dané termíny inventur byly dodrženy.
e) Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur v pruběhu inventury došlo k zaevidování veškerého
hmotného i nehmotného majetku tak, aby bylo nasta‘ eno řádné odepisování. Při provádění inventury
nebyl navržen k vyřazení žádný majetek.
O Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek.
který je zaznamenán v inventurních soupisech.
g) Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek.
h) Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly.

Prohlášení inventarizační komise
a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563 1991 Sb., o účetnictví a směrnicí
pro provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následku za nesprávné provedení inventarizace.

Dne

3í.~≠~?Ň

Předseda komise: Vojtěch

Štička

Členové komise: Petra Vaňková
Jitka Šurová

