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Vyhodnocení dodrženívyhlášky č.27012010 Sb. a vnitroorganizaéní
snrěrn ice k invent aúzaci.
1.

Inventarizačníčinnosti
1.1. Plán inventur

:

plán inventtu, byl včcts zpracol,án ct řácJně schválen. Inventcu,izační komise PostttPovalY v souladu
bYla dodrŽena. PodPisY
s vyhlcíškott a vnilroorganizctčnísntěrnicí. ]uleloc]ikct post4lŮ pt"i inventctrizuci
yzot,y a nebyly zjišlěny rozdíly,
členúin,-entariztřních kontisí byly oclsouhluseny na podpisollé
]Vetlrlšlo k žát]llémtt pI.Llcoynílntt ťn,uzt,t. Koorclinctce inllenítt.t' s.iinými o,s'obanlí Proběhla.
Termín1,, in.ven

lu,

blllv

clo

drženy.

.2. Proškoleníčlenůinventarizačních komisí
proškoleníproběhlo t, llt.ttloyě obecrtího riřarJtt clne 26.1 1,20]8 . Proveclení ProŠkolenÍ.jedolclŽeno
byly i zásuc|l dodržení bezpečnos,ti.
1:rezenčtlílistirtrn.t. ,Sottc,tislí ,školení
1

1.3. podrnínky pro ověřování skutečr-rosti a souČinnost zaměstnarrcŮ
Ň'ebyt1, ziištěny žťttlnéotlchylkl; od žácloucíhcl slctltt,

Přrjatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
BJ přiluíých opahlení. In.yenla.rizctce proběhlct t'ťtdně, podklady byly řádně připravenY a ol'ěřenY na

skuíečnost.Li int,entru" byly vždy člen.v komise o,soby oclpovědné za majeíek.
u
Dle plántt ittyenlut. t yt iiista" iktttečtt|, .síttl, tltctjeíktt tt ztivazktt a o.stalních in.yentarizaČních PoloŽek 1ts'il'
potlitlzl,uh.l,. k.terý, f c zctzncmlentin y inl,enlLtrních s,ottpis,ec,h.
'Sktttečný,r]lr,r,b),|,l
a záyctzkit u ost.atních invenlarizaČních PoloŽek dJe datcL
1lo1.ol,nátt nct tičetní.ytctl; mttjetktt
pr cll, e tl e n í i nv e nl ttt, do dal a iny e ní ur i z at' n í : pt, ti1,1"

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelnýchrozdÍlech
IK tt Lik:,it]clční ktlnlisc ,s:prlltt?lt,ttcttjí ncl inl:etttt.tl,c?ch,s:ptlleing u l:yl\úzený: x11,1n'ok
i Y ťLčelniclví než sc invcnlL,tt,), l;zal,t'oLl,
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Řešení inyentarizačních přebytků a jejich ocenění není
nt,j,sott
Změn.v oclpisových ptánů
ttcf sott
polož§,majetku
Řešení návrhů na opravné
Řešení op k pohledávkám nad rámec předpisu ttej'ott
Schválcní oclpisů pohledírvek a závazlrů
Doplnění závazlrů z ťtrolru z prodlení a penále, tvorba rezerv

s'e během i,nyením'vllkáŽe'

05 Zbytný

majetek

není

5.1. Návrh_v na vyřazení majetku

-

_<.].

likt idací
prodejenl (r četně odsouhlasení trvárrí stávajícíclr záněru prode.je
dat,enl nebo bezťrplatnýnr převodem
\:rr rhl tla t k]adr r-llajetku do obchodní společnosti

t

\lír rhr znrěn r r užitínrajetku
nejsott
||- f'prarl plánu opray a údržbya plánu investic
nej,rott
tlS \ál rh1 na zajištěnír.Ýnosů z m:rjetku
nej s ott
ll9 \iir rhr na zajištění ochranv majetku (pojištění, jiná ochrana - hlídači,oplocení,trezory,
||6

zanrr kánf;

ZaIK:

ne j,stltt
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Předseda:jméno.
Clen:
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