INVENTARIZA ČNÍ ZPRAVA ZA ROK 2020
Obec: Milostín
IČ : 00244066
Datum zpracování: 15.1.2021
1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky Č. 270/2010 Sb. a vnitroorganiza ční sm ě rnice k inventarizaci.
Inventarizační činnosti:
Li. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s
vyhláškou a vnitroorganizační sm ěrnicí. Metodika postup ů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy
členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjišt ěny rozdíly.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur 5 jinými osobami prob ěhla. Termíny
inventur byly dodrženy.
1.2. Proškolení členů inventarizační komise
Proškolení proběhlo v budov ě obecního úřadu dne 21.12.2020. Provedení proškoleníje doloženo
prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpe čnosti.
1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců.
Nebyly zjišt ěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informa čním tokům
Bez p ř a1ých opatření. Inventarizace pro běh/a řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skute čnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpov ědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjišt ěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek
aktiv, pasiv apodrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skute čný stav byl porovnán na ú četní stav majetku a závazk ů a ostatních inventarizačních položek dle
data provedení prvotn ích inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na p řírůstky a úbytky v četně
vypo řádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.
Informace o inventariza č ních rozdílech a zú čtovatelných rozdílech: Nebyly zjišt ěny rozdíly
Přílohy:
1) Inventurní soupis k 31.12.2020 č. ISI —1S13 včetně ocenění majetku a hodnoty ú četních stav ů 018
000 - 999 999 dle hlavní knihy
2) Protokoly o zařazení majetku (15 protokolů)
3) Protokol o vyřazení majetku (3 protokoly)
4) Seznam inventarizovaných ú čtů
5) Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 31.12.2020
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