Obec Myslkovice
391 16 Myslkovice 59 | tel. 381 520 161

Inventarizační zpráva – rok 2021

Účetní jednotka: obec Myslkovice, Myslkovice 59, 391 16 Myslkovice
IČ: 00667048
DIČ:CZ00667048
Datum zpracování: 18. 1. 2022

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice k inventarizaci
Inventarizační činnosti:

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu
s vyhláškou a vnitřní 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 prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.
Proškolení členů inventarizační komise proběhlo v budově obecního úřadu dne 29. 12. 2021.
Provedení proškolení je doloženo Zápisem o proškolení členů inventarizační komise. Součástí
školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.
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 opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnost. U inventur byly přítomny osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků 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 provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně
vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.
Je veden fond na obnovu vodohospodářského majetku č.ú.123-1086260237/0100 zřízen u KB Tábor

Předmětem inventarizace:
•
•
•
•
•
•
•
•

budovy, stavby, věci movité
pozemky
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
drobný dlouhodobý majetek
drobný a jiný dlouhodobý hmotný majetek
finanční hotovost
pohledávky a závazky
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Za uvedený majetek zodpovídá starosta obce Gustav Fifka, místostarostka obce Klára Pölderlová;
Jiří Čermák a Šárka Žahourová, účetní.
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021 inventarizační komise ve složení předsedy Michala
Votruby jako osoba odpovědná za provedení inventury a Jiří Čermák jako osoba odpovědná za
zjištění skutečnosti.
Průběh inventarizace:
Inventarizace byla zahájena dne 29.12.2021 a dokončena dne 18.1.2021 zpracováním zprávy o
provedené inventuře členy inventarizační komise. Inventura byla provedena jak kontrolou na místě, tak i
fyzickou a dokladovou kontrolou, a to přepočtem a analýzou prvotních dokladů.
Kontrolu výpisů z BÚ u Komerční banky České národní banky nebyl zjištěn rozdíl proti účtu 231

Běžný účet u KB
ČNB
Celkem běžný účet:
Fond

stav k 31.12.2021

4 423 210,92

stav k 31.12.2021

5 651 190,54

stav k 31.12.2021

10 074 401,46

stav k 31.12.2021

Pokladna
stav k 31.12.2021
Fyzický stav souhlasí s účetním stavem

507 267,52
28 759,-

Inventura byla provedena jako na místě tak i fyzická a dokladová a to přepočítáním a analýzou prvotních
dokladů drobný majetek který neslouží potřebě a to ubrusy 5ks a drobný dlouhodobý hmotný majetek
1ks- sekačka +mulčovač ; 1ks křovinořez -nový (;který neslouží potřebám byl zlikvidován takto: kovové
věci odevzdány jako železný šrot. Vyřazení majetku proběhlo v průběhu roku, které schválí
zastupitelstvo.
Na inventarizovaný majetek jsou vyhotoveny soupisy a podepsány inventarizační komisí.
Nedílnou součástí tohoto zápisu je:
•
•
•
•

Seznam majetku dle jednotlivých účtů
Soupisy majetku k zůstatkům na jednotlivých účtech
Protokoly zařazení majetku
Seznam vyřazení majetku

Vyjádření:
Níže podepsaní prohlašují, že všechny doklady týkající se stavu majetku a finanční hotovosti jsou
zachyceny v účetní evidenci.
Inventarizační komise konstatuje, že porovnání skutečného stavu dle inventury se stavem účetním nebyl
shledán inventarizační rozdíl.
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Prohlášení inventarizační komise:
1. inventarizace byla provedena v souladu s §6 odst.3, §8, §29 a 30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění a plánem inventarizace.
2. jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
Inventarizační komise:

funkce

Jméno a příjmení

předseda

Michal Votruba

podpis

..................................................................................................................................................

člen

Jiří Čermák

..................................................................................................................................................

S touto Inventarizační zprávou a jejími přílohami byl seznámen starosta obce.

Gustav Fifka , starosta obce

18. 1. 2022
.........................................................................

datum

............................................................................................................................................

podpis

Inventarizace ukončena dne 18.1.2022
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