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Otec: Městys Spálov
ICz 00298387
Datum zahájení ĺnventaľizace:03.0 1 .2019
Datum ukončeníinventarĺzace: 3 I.01.2019
Inventaľizace pľovedena k ľozvahovémudni: 31.I2.20I8
Datum zpľacován í: 29,0I.2019
Vyhodnocení dodľženívyhlášky č,.27012010 Sb. a vnitľo_oľganizačnísměrnice k inventarizaci.
Inventaľizačníčinnosti:
Plán inventuľ byl včas zpľacovân a zastupitelstvo městyse jej schválilo na svém jednání zastupitelstva dne
Il.12.2018. Inventaľizačníkomise postupovaly v souladu s vyhláškou a se ,'Směrnicí pro pľovedení
inventarizace majetku a zźlvazktl" schválenou zastupitelstvem dne 30.06.20II. Metodika postupů při
inventaľizaci byla dodržena. Podpisy členůinventarizačníchkomisí byly odsouhlaseny na podpisové vzoty
a nebyly zjištěny rozdily.
Nedošlo k Žádnému pľacovnímuuľazu. Koordinace s jinými osobami proběhla úspěšně.

Pľoškoleníčlenůinventarizačních komisí:
Inventarizace majetku a závazktl ke dni 31.I2.z\IĐbyla pľovedena u těchto organizací:

Uřad městyse Spálova
Sbor dobľovolných hasičů
Zdravotni středisko
Pekařství
ZŠa MŠSpálov

Clenové inventámích komisí byli proškoleni v budově úřadu městyse dnę I7.12.2OI8. Pľovedené
pľoškoleníje doloženo zápisem a prezenčnílistinou, kterâ zároveň slouŽí jako podpisový vzor. Součástí
školeníbyly i ztĺsady dodržení bezpečnosti.
Podmínky pľo ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců:
Nebyly zjištěny žadnéodchylky od žádoucíhostavu.
Souhrnný přehled pľovedených inventuľ

K souhmnému přehledu pľovedenéinventuľy sloužítiskopis srovnávací tabulka účtovétÍidy O,l,2,3,4,g
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Infoľmace o inventarizačníchrozdílech a zűčtovatelných ľozdílech
Informace o zjištěních v průběhu inventaľizace dle inventurních soupisů:
Skutečný stav byl poľovnán na účetnístav majetku a zâvazkű a ostatních invęntaizačníchpoložek a byly
zjištěny rozdíly. Rozdíl ve výši 93,90Kč se týká majetkového účtu031 500. Rozhodnutím obecního
zastupitelstva o záměľu prodeje pozemků byly parcely č. 3534, 344612 a 334412 přeceněny na ľeálnou
hodnotu a do data 3I.12.2018 nebyl proveden prodej uvedených parcel. Z tohoto důvodu vznikl výše
uvedený rozdil v účetníevidenci opľoti evidenci v majetku.
Na základě plánu inventuľ bylo předloženo ředitelem Základni školy a Mateřské školy ve Spálově
potvrzení o existenci majetku ve výpůjčce.Celková hodnota majetku ve výpůjčceje vyčíslenana částku
17 007 367,90Kč.

Návrh na vyřazení DDHM.

Inventarizační komise na inventurních soupisech vyznaěila majetek kvyÍazení. Jedná se o majetek, kteľý
pozbývafunkčnosti, je zastaralý a poškozený. Inventaľizačni komise navrhla k vyřazení majetek o celkové
výši 66 568'99Kč.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k ĺnfoľmačnímtokům.
ez přijatých opatření.
Inventarizace pľoběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly
vžđypţítomnéosoby odpovědné za majetek Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a
zźxazku a ostatních inventarizačních poloŽek pasiv a podľozvahy, kteľý je zaznamenán v inventurních
soupisech.
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Přílohy:
- Souhľnná tabulka účtovétřídy 0,I,2,3,4'9
- sestava,,Hlavní kniha analytická l2l20l8"
- Rozvaha 2018

