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INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA RoK 2018

Svazek obcí Mohyla míru
IČ: 7I2I519I
Datum zpracovétní: 8. 1 .2019

1. Vyhodnocení dodrŽení vyhlášky č.27012010 Sb. a vnitroorganizační
směrnice k invent arizaci.

Inventarizační činnosti :

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

1 . 2. Proškolení členů inv entarizačních komi sí
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu Jiříkovice dne ]5. 12. 20]8. Provedení prtlškoleníje
doloženo prezenční listinou' Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žódné odchyllql od žódoucího stavu.

- Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
! Bez přijaých opatření' Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a r.lvěřeny 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 porovnťin 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 žddné rozdíly, manka, schodky, škody, přebytky. V období od
zahájení inventarizace do data ukončení nebyly na účtech žádné pohyby majetku, proto nebyla kondna
r o z díl ov á iny e nt ar iz ace'

Př"ílohy:

Č. 1 Se'nam inventurních Soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních
stavů
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V Jiříkovicích dne 8. 1. 2019

Ú středn í i nventa riz ač n Í kom i se :

TÁ'_ťuPetr Pleva, předseda

Mgr' lng. Rudolf Staněk, člen

Lenka Kyselicová, členka /41
1

datum podpisu: B. 1. 2019

datum podpisu: 8. 1. 2019

datum podpisu: 8. 1 . 201 9

svtetickÝ Název účtu číslo lnventurní UčetnÍ druh

účet souprsu souprs stav Inv.

18- drobný dlouhodobÝ nehmotnÝ maietek 1 25 084,50 25 084,50 F
)22 samostatné movité věci a souborv mov'věcí 2 1247 036,00 1247 036,00 F
178 oprávkv k drobnému dlouh nehmot. maietku ).) 25 084,50 25 084,50 D

)82 - cprávkv k Samost'hmot'mov.věcem a souborům hmot'mov.věcí 4 392 856,50 392 856,50 D

231 základní běŽný Účet územních samosprávných celků 6 50 984.50 50 984,50 D
261 ookladna 6 0,00 0,00 F

321 lodavatelé 7 000 0,00 D

131 zaměstnanci oU 0,00 0,00 D

342 - iiné přímé daně 9 0,00 0,00 D
i45 - závazkv k osobám mimo vvbrané vlád. instituce 10 0,00 0,00 D
i48 - cohledávkv za vvbranÝmi místními vlád.institucemi 11 0.00 0.00 D
374 - <rátkodobé ořiiaté zálohv na transferv 12 0,00 0,00 D
378 - rstatní krátkodobé závazkv 13 0,00 0,00 D
i88 - lohadné Účtv aktivní 14 0,00 0,00 D

+01 mění účetní iednotkv 15 30 805,89 30 805,89 D
103 - transfery na pořízenÍ dlouh.majetku 16 853 589,50 853 589,50 D
+06 - rceňovací rozdílv oři změně metodv 17 68 705,50 68 705,50 D
+32 - lýsledek hospodařenÍ předcházejících úč.období '18 142 588,60 '142 588,60 D


