Inventarizační zpráva
O provedení řádné inventarizace majetku, zásob, pohledávek a závazků Svazku obcí
Prostějov - venkov za rok 2019
Podle zákona o účetnictví v souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/1991 o účetnictví ve znění platných
předpisů a prováděcí směrnice č.1/2011 – Inventarizace majetku a na základě metodického pokynu
předsedy svazku obcí Prostějov-venkov, provedla inventarizační komise ve složení:
Předseda inventarizační komise:
Členové :

Karel Černý
Veronika Petrželová Bašná
Ing. Martina Hamplová

Inventarizaci roku 2019 :

řádná

Způsob :

fyzická a dokladová

Cílem inventarizace bylo porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem účetním,
posouzení technického stavu majetku a vypořádání případných inventarizačních rozdílů.
Pro inventarizaci byl stanoven termín od 6. 1. 2020 do 14. 1. 2020. Fyzická a dokladová inventarizace
byla provedena k 31. 12. 2019. K tomuto datu byla provedena uzávěrka finančního majetku, cenin a
hotovosti v pokladně. Průběh inventarizace se řídil vnitřní směrnicí, metodickým pokynem předsedy
svazku obcí a plánem inventur.
Fyzická inventarizace majetku byla provedena od 6. 1. 2020 do 10. 1. 2020 a to porovnáním
skutečného stavu majetku s inventárními seznamy majetku uvedenými v PC v majetkové evidenci
doplněnými přírůstky během roku. Při provádění fyzické inventarizace byl posouzen technický stav
předmětů, míra opotřebení a funkčnosti. Ze seznamů byl tento majetek vyřazen a evidován
v likvidačním protokolu. Likvidační komise ve složení Karel Černý, Veronika Petrželová Bašná a Ing.
Martina Hamplová zabezpečí likvidaci prostřednictvím svozu velkoobjemového odpadu a svozu
nebezpečného odpadu v měsíci dubnu a květnu 2020.
Doplněné a opravené inventurní seznamy byly následně porovnány s evidencí majetku vedeného
v PC se stavem účetním.

Zjištěné inventarizační rozdíly:
Inventarizační komise zjistily, že všechen majetek Svazku obcí Prostějov-venkov je řádně veden a
podchycen v majetkové a účetní evidenci.

Prohlášení inventarizační komise:
a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona 563/1991 Sb., zákona o
účetnictví, a pokynem k provedení inventarizace
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace

Podpis:

Datum:

Předseda inventarizační komise : Karel Černý

14. 1. 2020

Členové:

Veronika Petrželová Bašná

14. 1. 2020

Ing. Martina Hamplová

14. 1. 2020

Schvaluji inventarizační zápis a způsob účtování:
Mlateček Milan, předseda Svazku obcí Prostějov-venkov

Zapsala:

Gabriela Dostálová

V Hrubčicích dne 14. 1. 2020

