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Datum zahájení inventariz ace: 05 .01 .202l
Datum ukončeníĺnventaľizace: 3 l.0I.202I
Inventaľĺzace provedena k ľozvahovému dni: 3l.12.2020
Datum zpľacování: 26.0l .2020
Vyhodnocení dodľženívyhlášky č..27012010 Sb. a vnitľo_oľganizačnísměľnice k inventarizaci.
Inventarĺzačníčinnosti:
Plán inventur byl včas zpracovân a zastupitelstvo městyse jej schválilo na svém 14. jednani zastupitelstva
městyse dne 08.12.2020. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a se ,,Směrnicí pro
provedení inventaľizace majetku a závazktl" schválenou zastupitelstvem dne 30.06.20lI. Metodika
postupů při inventarizaci byla dođržęna.Podpisy členůinventarizaćních komisí byly odsouhlaseny na
podpisové vzoţy a nebyly zjištěny rozdily.
Nedošlo k Žádnému pľacovnímuírazu. Kooľdinace s jinými osobami pľoběhla úspěšně.

Proškoleníčlenůĺnventaľĺzačníchkomĺsí:
Irwentaizace majetku azźwazki ke dni 3LI2.2020 byla pľovedena u těchto organizací:
ZS a MS Spálov
Sbor dobrovolných hasičů
Pekařství
Zdravotní středisko
Úřad městyse Spálov

Členovéinventárních komisí byli pľoškoleni v budově úřadu městyse dne 16.12.2020. Provedené
proškolení je doloženo zápisem a prezenćní listinou, ktęrâ zźroveň sloužíjako podpisový vzor. Součástí
školeníbyly i zâsady dodľŽeníbezpečnosti.
Podmínky pro ověřování skutečnostĺ a součĺnnostzaměstnanců:
Nebyly zjištěny žáďné odchylky od žádoucíhostavu.
Souhľnný přehled pľovedených inventuľ.

K souhrnnému přehledu provedené inventuľy slouŽí tiskopis sľovnávací tabulka účtovéttídy O,I,2,3,4,g
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3

l

.12.2020.

Infoľmacc o inventaľizačníchľozdílech a zričtovatelných ľozdílech.
Infoľmace o zjištěních v pruběhu inventaizace dle inventuľních soupisů:
Skutečný stav byl poľovnán na účetnístav majetku a ztlvazki a ostatních inventaľizačníchpoložek a byly
zjištěny rozdily. Rozdíl ve výši 481 068,76Kč se týká majetkového účtu021 100. Rozhodnutím
zastupitelstva městyse o záměru pľodeje bytů na ądľęsę Spálov č:p, 290 a 292 byly jednotlivé hýy
přeceněny na reálnou hodnotu a téměř všechny prodány až nabý č.4 domu čp. 292, nebyl podán návrh na
vklad Katastľálnímu úřadu v Novém Jičíně.Z tohoto důvodu vznikl výše uvedený rozdil v účetníevidenci
oproti evidenci v majetku. Dalšímzjištěným rozdílem je rozdíI ve výši I273,37Kč,, kteľý se týká
majetkového účtu031 300. Rozlrodrrutílrr zastupitelstva ĺněstyse o zźlměru pľoĺlatpozemek parc. č,. l41l3
byl pozemek přeceněn na reálnou hodnotu a do data 3l.12.2020 nebyl pľoveden prodej uvedeného
pozemku. Z tohoto důvodu vznikl výše uvedený rozdil v účetníevidenci opľoti evidenci v majetku. Tatâž
situace vznikla u účtu03I 502, kde je rozđilve ýši 38I 447,50Kč. Jedná se o pozemky paľc. čísel3 133/9,

3147/8, 3I32l9, 3I32l3 a 314719 uľěenék pľodeji. Z tohoto důvodu vznikl výše uvedený rozđílv účetní
evidenci opľoti evidenci v majetku.
Na základě plánu inventur bylo předloženo řeđitelemZakladní školy a Mateřské školy ve Spálově
potvľzení o existenci majetku ve výpůjčce.Celková hodnota majetku ve výpůjčceje vyčíslena na částku
19 802 859'06 Kč.

Návľh na vyřazení DDHM.

Inventarizační komise na inventuľních soupisech vyznačila majetek kvyŤazení. Jedná se o majetek, kteľý
pozbýva funkčnosti, je zastaralý, poškozený a majetek, který byl evidován na účtu909- ostatní majetek,
jde o majetek předaný občanůmměstyse na ztlklaďě smluv o výpůjčce(kontejnery na bioodpad).
Inventarizační komise navľhla kvyřazení majetek o celkové výši 655 47I,84Kč,.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu ĺnventuľok informačním tokům.
ez ptij atých opatření.
Invęntarizace pľoběhlařádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventuľ byly
vžđypÍitomnéosoby odpovědné za majetek Dle plánu inventuľ byl zjištěn skutečný stav majetku a
zźlvazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podľozvahy, kteľý je zaznamenán v inventuľních
soupisech.
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