INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
Obec: Markvartice
IČ: 00555916
Datum zpracování: 29. 1. 2021
Inventarizace k 31.12.2020
1. Vyhodnocení dodrženi vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.
lnventarizační Činnosti:
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu
s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy
členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory.
Při inventurách nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny inventur byly dodrženy. Rozdílová inventura nebyla provedena.
1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí a osob hmotně odpovědných
ProškolenI bylo provedeno s jednotlivými členy průběžně. Potvrzeno podpisem v plánu inventur.
Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.
1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatřeni. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku, pohledávek a ostatních inventarizačních
položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
provedeni inventur.
Informace o inventarizaci:
01 Řešení schodků a mank
Nezjištěny
02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění
Nezjištěny
03 Změny odpisových plánů
Pro rok 2020 není zrněna
04 Řešení opravných položek k majetku
Provedeny
05 Majetek
Pohyby majetku včetně podrozvahového (OE) dle příloh.
UIK na základě zpráv DIK provedla vyřazení majetku k 3 1.12.2020.
06 Návrhy na zajištění výnosů z majetku
Nejsou
07 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana - hlídači, oplocení, trezory,
zamykání)
Majetek obce je pojištěn.
08 Řešení OP k pohledávkám
OP k pohledávkám nejsou použity nad rámec schválené směrnice.

09 Schválení odpisů pohledávek a závazků
Nebyl schválen odpis pohledávek ani závazků.
Pohledávky po splatnosti (nájemné, služby, odpady) jsou postupně upomínkovány.
Doporučení pro příští inventarizaci:
Vzhledem k tomu, že inventarizace byla provedena řádně a ve stanoveném termínu, není doporučeno
žádné opatření.
Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou
inventarizovány. Nebyl zjištěn žádný jiný majetek než uvedený v soupisech.
Na účty s konečným zůstatkem O,- KČ, které měly v průběhu roku pohyb jsou vytvořeny inventurní
soupisy.
Při inventurách nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Přílohou inventarizační zprávy jsou inventurní soupisy.
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