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INVENTARIZACNI ZPRAVAZA ROK 2O2L

Účetníjednotka: obec Úlente
Sídlo: Útente 28,387 19 Čestice
IČ: 00667901
Datum zpracování: 20. I.2022
Den zahájení inventarizace: IB. 12.202I
Den ukončení inventarizace: 16.I.2022
Den, ke kterému byla inventarizace provedena:3I. 12.202L

***

1. Vvhodnocení dodržení whláškv č. 270l2010 Sb. a směrnice o inventarizaci.

Inventa rizační čin nosti :

1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu
s vyhláškou a vnitřnísměrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů
inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termín prvotní inventury byl dodržen.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 17.L2.202t, přítomni byli všichni členové, na
důkaz byly připojeny podpisy na protokolu. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních
položek pasiv a podrozvahovlich účtů, t<tený je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek dle data provedení inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.

2. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazkŮ.

Hmotný a nehmotný majetek včetně finančního majetku a nedokončených investic je evidován
prostřednictvím softwaru KEO firmy Alis, s.r.o. pro evidenci majetku.

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy
jsou vedeny v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně



užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje
žádná nápravná opatření.

Pohledávky jsou vedeny na účtu 311 a 315.

Na účtu 311 nejsou vykazovány k 3I.t2.2021žádné pohledávky.
Na účtu 315 nejsou vykazovány k 3I.t2.202Lžádné pohledávky.

Závazky jsou vedeny na účtu 321.
K 31. t2.2021nejsou vedeny žádné závazky.

3. vyiádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílŮ:

Při i nventa rizaci nebyly zjišteny i nventa rizačn í rozd íly.

4. prohlášení hlavní inventarizační komise:
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o Účetnictvía

směrnicí pro provedení inventarizace.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedeníinventarizace.

za inventa rizační komisi :

Předseda: MichalMinařík
václav Novák
Eva sedláčková

člen:
člen:

Dne:20. I.2022

Bc. Luděk Vršek - starosta obce

osoba zodpovědná za majetek
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