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NVENTARIZAČN í zpnÁvn 2OI9

Plán inventur byl včas zptacován a řádně schválen. Plán inventur vydal starosta obce
dne 1I.I2.20I9. Do plánu inventur byl zahmut veškeý majetek a závazky organízace.
Proškolení ělenů inventarizaěních komisí proběhlo v budově obecního úřadu dne 16.12.2019
a je doloženo prezenčnílistinou. Proškoleníse zúčastnilivšichni členovéinventarizačních

komisí, součástíškoleníbylo i dodržování zásad bezpečnosti.

V rámci

inventarizage za rok 2019 byla provedena inventarizace nehmotného majetku
(018 00l0, 019 0010), staveb (0210010, 021 001 1,021 00lZ, 021 0013, 02l 00l4), nedokonČeného
dlouhodobého nehmotného majetku (041 0010), nedokončenéhodlouhodobého hmotného
majetku (042 001l, 042 0016, 042 0019, 042 0026), samostatných hmotných movifých věcí
^
souborů hmotných movifých vécí(0220010,0220011,0220012,02Z0014,02Z 0015), drobného
dlouhodobého hmotného majetku (028 0010, 028 0011, 028 0012), pozemků ( 031 0012, 031 0013,
03l 0014, 031 00l5), ostatního dlouhodobého finančníhomajetku (069 0030, 069 0040, 069
0050), jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku ( 902 0000 hasiči * obecní úřad),
knihovny,
Dále byla provedena dokladová inventarizace a to u úětů:231,263,311,314,3l5,321,324,331,
335,336,337,342,346,3't4,381, 384, 388, 389, 401,403,406,457,455,459,472,955 ( dokladová
inv entarizace provedena dle j ednotl iqých AU).

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly včas připraveny. Během inventarizace
nedošlo k žádnémuúrazu.
Majetek je řádně evidován, je dan do souladu s místnostmi či místy, kde je využiván.
Je s ním nakládano šetrně a hospodárné. Zníěený, opotřebovaný, neopravitelný majetek byl
jednotlivými DIK doporučen kvyíazeni : viz zápis Příloha č. 1, Příloha Č.2, Příloha Č. 3,
Příloha č. 4o příloha č. 5.
Souěástí inveríarizace jsou Inventurní soupisy a dokladová inventura: viz Přílohy

Účetní jednotce nejsou mámy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu
inventarizace, která není Szicky zjišťovanýmmajetkem (dokladová inventarizace).

Inventarizace jednotky bylazahájena dne 2.I.2020 a ukončena dne 6.1.2020.

Za organizaci, Ťizeni a provedení inventarízace majetku a závazktl odpovídá ústřední

inventarizační komise (dále jen UIK) v následujícím složení:
podpis
Předseda ÚIt<: Ondřej Zoubek

Člen ÚIK: Ing. Radek Joura......
Clen UIK:Vlastimil Obořil.....

starosta obce : Libor

V Bořanovicích

Řápek..... .?4'.."

dne 29.I.2020

