Inventarizační zpráva
Rok 2019

Obec:

Bezuchov

IČ:

00636118

Datum zpracování:

24. 2. 2020

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a Směrnice o inventarizaci obce
Bezuchov
Inventarizační činnosti:
1.1 Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala
v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci
byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové
vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace
inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.
1.2 Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo dne 13. 1. 2020 v budově obecního úřadu. Provedení proškolení je
doloženo prezenční listinou a osnovami školení. Školení se v daném termínu zúčastnili
všichni členové IK. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.
1.3 Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu
2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
Při inventuře nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.
Inventur se zúčastnily i osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních
inventarizačních položek dle inventurních soupisů.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek dle data provedení inventur.
4. Závěr z inventur obce Bezuchov k 31.12.2019
Inventurní komise odsouhlasila vyřazení majetku dle přílohy této zprávy.
Inventurní komise se dohodla, že v průběhu roku 2020 bude starostou spolu s členkou IK,
paní Douškovou, ověřen a následně dle skutečných zjištění upraven stav pozemků ve
vlastnictví obce a to včetně přesných výměr.

V Bezuchově dne 24.2.2020

Za inventarizační komisi:
Předseda: RSDr. Jan Svoboda

……………………………………

Člen IK:

Marie Doušková

……………………………………

Člen IK:

Ing. Martin Macháček

……………………………………

Člen IK:

Jiří Hradil

……………………………………

Člen IK:

Václav Orava

……………………………………

Člen IK:

Vlastimil Kulich

……………………………………

Odpovědná osoba za správu majetku obce:
Mgr. Zdeněk Pospíšilík, starosta

……………………………………

Předmět inventarizace:
Inventarizační položky: 018, 021, 022, 028, 031, 032, 041, 042, 069, 078, 081, 082, 088, 192,
194, 231, 261, 262, 311, 314, 315, 321, 331, 336, 337, 342, 346, 348, 374, 378, 388, 389, 401,
403, 406, 431, 432, 902, 966, 999

