Stránka č. 1

Účetní jednotka: Obec Schořov
IČO: 00639681
Vydává: Václav Radil – starosta obce
Platnost: od 31.12.2020 do 31.01. 2021

Inventarizační zpráva

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020
Průběh inventarizace
Inventarizace byla zahájena dne: 02.01.2021
Inventarizace byla ukončena dne: 31.01.2021
Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
Inventarizační komise:
Předseda IK: Petra Vánišová DiS.
Člen IK: Michaela Uřídilová
Člen IK: MUDr. Hana Grünfeldová
Člen IK: Josef Vavřina
Výsledek inventarizace:

Inventarizační zápis zpracovala inventarizační komise jmenovaná starostou obce na základě
Plánu inventur ze dne 15.12.2020.
Dle Plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, který je zaznamenán
v inventurních soupisech.
Součástí zápisu je inventarizační soupis všech inventarizovaných účtů dle přílohy Plánu
inventur pro rok 2020.
Inventurní soupisy i dokladová inventura je doložena.

Stránka č. 2

Druh inventarizovaného majetku: majetek obce, pohledávky, závazky, pokladní hotovost,
stavy na jednotlivých účtech
Umístění majetku: obecní úřad, SDH, pohostinství, obchod
Jména pracovníků odpovědných za majetek: Václav Radil, Petra Vančurová
Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Vyjádření inventarizační komise
a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody): - - b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů: - - c) opatření k odstranění nedostatků
- v průběhu inventarizace uložená: - - - navrhovaná po skončení inventarizace: - - Nebyly zjištěny žádné závady, nedostatky a inventarizační rozdíly.
Prohlášení inventarizační komise
a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a směrnicí pro provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
Ve Schořově dne 31.01.2021

Předseda IK: ………………………………………… Petra Vánišová DiS.
Člen IK: ………………………………………………. Michaela Uřídilová
Člen IK: ……………………………………………… MUDr. Hana Grünfeldová
Člen IK: ……………………………………………… Josef Vavřina
S výsledkem inventarizace bude seznámeno zastupitelstvo obce na jednání zastupitelstva.
Schválení výsledků inventarizace: schvaluji inventarizační zápis

31.01.2021

Václav Radil
starosta obce

