INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2021
Obec Úsobrno, Úsobrno 81, 679 39 Úsobrno
IČ: 00281174
Datum zpracování: 31. 01. 2022
1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. (ve znění vyhlášek č. 372/2015 Sb. a č.
411/2017 Sb.) a směrnice Vnitřní norma o inventarizaci.
Inventarizační činnosti:
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován. 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 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 v budově obecního úřadu dne 13. 12. 2021. Provedení proškolení je doloženo
prezenční listinou.
1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a stavem vedeným v účetnictví.
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 vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv
a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. U položek, u kterých konečný stav činil
0 Kč, byla inventarizace prováděna tím způsobem, že byl vyhotoven soupis těchto účtů a provedena
kontrola na obraty účtů.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
provedení inventur.
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
Rozdíly nejsou.

Návrh opatření: NENÍ
Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních
soupisů
Z Přílohy plánu inventur č. I „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ nevyplývají
zjištění v členění na kódy 05- 09.
05 Zbytný majetek
06 Návrhy změn využití majetku
07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic
08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku
09 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana – hlídači, oplocení, trezory,
zamykání)
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Přílohy:
č. 1 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Za inventarizační komisi:
Předseda: Jiří Navrátil

podpis ………………………..

Člen:

Dušan Hrouzek

podpis ………………………..

Člen:

Ing. Pavel Ščudla

podpis ………………………..
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