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Směľnici oinventarizaci

Plán inventuľ na ľok 2019
obec : Městys Spálov
Účetní ;ednotka: Městys Spálov

IČo: oozgs:gz
Vydává: Ludmila Sucháčková - staľostka
Platnost: od 10.12.2019 do 31.1.2020
Ve smyslu zźlkona 5631199l Sb., o účetnictvía prováděcího předpisu č;2702010 stanovuji
tento plán inventuľ.

Prvotní inventura majetku městyse pľo inventaľizaění položky (seznam inventurních soupisů)
buďe zahtţena dne 03.01.2020 a ukončena dne 15.01 '2020. Ztéto inventury bude pořízen
',Inventuľní

soupis maj etku".

Zahźţeníčinnosti inventurní komise pľo inventaľizačnípoloŽky je ke dni 03.0I.2020 a
ukončeníjejich činnosti je ke dni 3 1 .01 2020.
Zpľacování soupisů bude ukončeno dne 23. 0I. Ż020.
Veškeľéinventarizačni a zűčtovatelnéinventaľizačni rozdíly musí b;it proúětovány k datu
zpt acov źníúčetnízźwérky(3 I .12.20 I9).
Inv entarizaění zpr źw a musí b;it zpr acov ána do 3 1 . I .2020 .

Zainventarizaci majetku v příspěvkové organizaci Ztkladní školy a Mateřské školy Spálov,
zoďpovídâ ředitel organizace, který do 20.I.2020 předložípotvtzeni o existenci majetku ve
výpůjčcezŤizovatele soupisem dle inventarizaěnichpoložek na syntetické účtys vyčíslením
celkového ocenění ($ 6, odst.3 vyhlášky č).27012010 Sb. - nejsou provedeny inventumí
soupisy, jen potvľzenío existenci.) Soupisy ostatního movitého majetku budou předány
ztizovatęli do 27 .0 l .2020.
Při inventarizaci majetku se postupuje dle Směľnicę pľo provedení inventaľizace majetku a
zźlvazktl. Členovéinventańzačníkomise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č,.270l2OI0
Sb. a dle výše uvedeného předpisu k inventarizaci městyse. Zatimto účelemjsou povinni se
oběma předpisy seznámit členovéIK. Úeetnĺ jednotka je povinna seznámit s uvedenými
předpisy aztlvaznými vzoľovými tiskopisy všechny členy IK do 20.I2.20I9' Členové
inventarizačníkomise včetně předsedy se zúčastníproškolení k pľováděni invęntarizace dne
18.12.2019 v budově úřadu městyse od 15 hodin a svoji účastpotvľdí naprezenčnílistině
účastníkůškolení.
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K zajištěníinventarizace
a bude provádět

se zřizuje inventarizačníkomise, která je jmenována dnę I0.12.2019

invęntaľizaci u předepsaných organizaci.

Oľganizace: Zš a MŠSpálov, p.o.
dílčíinvent arizačníkomise
Předseda: Jana Tillová
Členové:Maľie Süsenbeková, Jaľoslava Gľamesová
:

OrganÍzace: Sboľ dobrovolných hasiču
dílčíinvent arizačni komise
:

Předseda: Jana

Tillová

Členové:Pavla Remešová, Petľa Levová

Organizace: Pekáľna
dílčíinvent arizaěni komi
Předseda: Jana Tillová

se

:

Členové:Pavla Remešová, Petľa Levová

or ganizacez Zdr av otn í středis ko
dílčíinven tarizačni komi se
Předseda: Jana Tillová
:

Členové:Pavla Remešová, Petľa Levová

Organizace: Úřad městyse Spálov
dílčíinvent arizaćní komise
Předseda: Jana Tillová
Členové:Pavla Remešová, Petľa Levová
:

Oľganizace: Městys Spálov
hlavní inv entarizačníkomi se
Předseda: oldřich Kostka
Členové:BoŽena Luxová, RudoľŠíma
:

K

31.12.201 9 bude provedena

a)fyzická inventura u dľuhu majetku:

stavby, dľobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní
dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, dľobný nehmotný dlouhodobý
maj etek, zásoby, nedokončený dlouhodobý maj etek.
b) dokladová ĺnventuľa u druhu majetku: pozemků, ťrnančníchinvestic, běžnéúčty,
pohledávky, zéxazky, vlastní zdroje, podrozvahová evidence, (f,lnanční dlouhodobý majetek),
ostatní majetek.

Ve Spálově dne 14.1I.2019
Zpr acov ala:
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