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INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA RoK 2016

Svazek obcí Mohyla míru
IČ: 7I2I5I9I
Datum zpracování: 6. I.2017

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.27012010 Sb. a vnitroorganizačni
směrnice k invent arizacl

Inv entarizační činno sti :

1.1. Plán inventur
Pló.n inventur byl včas zpracován a řódně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu
s vyhláškou a směrnicí o inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena' Podpisy členů
inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
]Ýedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny inventur byly dodrženy.

1 . 2 . Pro školení č lenů inv entarizačních komi sí
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu Jiříkovice dne 7. 12. 20]6. Provedení proškoleníje
doloženo prezenční listinou. Součóstí školení byly i zdsady dodržení bezpečnosti práce.

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

Př|jatáopatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijaých 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' které
jsou zaznamenány v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
provedení inventur.

Informace o Zjištěních inventarizace dle inventurních soupisů
Dle inventurních soupisů nebyly zjištěny žódné rozdíly, manka, schodlql, škody, přebytlry V období od
zahdjení inventarizace do data ukončení nebyly na účtech žádné pohyby majetku, prclto nebyla konána
rozdí l ova i nve nÍari zace.

Přílohy:

Č. 1 Se'nam inventurních Soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních
stavů



ZaUIK

Předseda:

Člen:

Č1enka:

!..?

-PetrPleva-podpis ......] : Ú: r'.ai datumpodpisu: 6.I.2017

it':
1 hť

lng' Rudolf Staněk - podpis . ..[Í .Lh=-.. '.... datum podpisu: 6. l.2017

/...1
Lenka Kyselicová - podpis ..'.h4*.+:'..... datum podpisu: 6' I. 2017i



Svazek obcí Mohyla míru, IC 7I2I5I9I, Za Skolou 230, Jlříkovice, 664 51

Příloha k inventarizaěnízprávě Svazku obcí Mohyla míru zarok2016

* Druh inventarizace - dokladová inventarizace - zkratka D
fyzická inventarizace - zkratka F

V Jiříkovicích dne 6. 1 ' 2017

Ú středn Í i nventarizačn í ko m ise :

Petr Pleva, předseda

lng. Rudolf Staněk, člen

Lenka Kyselicová, členka

datum podpisu: 6. 1.2017

datum podpisu: 6. 1.2017

datum podpisu: 6. 1. 2017

analvticÝ Název Účtu čísIo InventurnÍ UčetnÍ druh

účet soupísu souprs stav tnv.

]18 - drobnÝ dlouhodobÝ nehmotnÝ maietek 1 25 084,50 25 084,50 F
]19 - ostatní dlouhodobÝ nehmotný mai 2 253 000,00 253 000,00 F
t22 - samostatné movité věci a souborv mov.věcí 3 422 616,00 422 616,00 F
)78 - corávkv k drobnému dlouh-nehmot. maietku 4 25 084,50 25 084.50 D

)79 - rprávkv k dlouh.nehmotnému maietku 5 84 606,00 84 606,00 D

)82 - cprávkv k dlouh.hmotnému maietku 6 204 925.00 204 925,00 D

z31 - základní běŽný Účet 7 16 301 ,1 5 16 301.15 D

261 cokladna 8 0,00 0,00 F

321 dodavatelé 9 0,00 0,00 D

JJI zaměstnanci 10 0,00 0,00 D

342 - iiné ořÍmé daně 11 0,00 0.00 D

345 - závazkv k osobám mimo vvbrané vlád. lnstituce 12 0,00 0,00 D

348 - oohledávkv za vvbranÝmi mÍstními vlád.institucemi 13 0.00 0.00 D

378 - ostatnÍ krátkodobé závazkv 14 0,00 0,00 D

401 imění Účetní iednotkv 15 45 194,11 45194.11 D
403 - lransfery na pořízení dlouh.maietku 16 323 188.00 323 '188.00 D
406 - oceňovací rozdílv oři změně metodv 17 68 705,50 68 705,50 D

432 nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min'let '18 106 503,16 106 503,16 D


