PříIoha č. 1

Plán inventur na rok 2015
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvíoprováděcí vyhlášky č. 27012010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazki a Směrnice o inventaraacimajetku závazkŮ se
stanovuje tento plán inventur.

f.
1.

Inventarizace veškerého majetku azávazktlvlastrrických nebo jiných práv k majetku, bude
provedena v souvislosti s řádnou účetnízávérkou, bude ověřeno, zda zjištěný stav
skutečně odpovídá stalu v účetnictví,včetrě správného ocenění.

) Stav majetku bude zjištěn Szickou nebo dokladovou inventurou, popřípadě kombinací
obou metod v závislosti na druhu majetku a závazki tak, aby byla možnost zjištěnéstavy
porovnat s účetnímstavem.

J.

4.

provedení inventaÁzace a dodrženípfislušných ustanovení zákonů, prováděcích
vyhlášek a směrnic odpovídajípředsedové dílčíchinventarizačníchkomisí,každý na svém
svěřeném úseku akaždÝ za svěřenou oblast.

Za

Členovéinventarizačních komisí jsou povinni postupovat dle vyhlášky ě.27012010 Sb;,.,
o ínventaňzaci majetku a závazktt a dle Směmice o ínvettaňzaci majetku
a závazktt. Za tímto účelemjsou povinni se s oběma předpisy seznámit. Ústřední
inventarizační komise je povinna semámit s touto směrnicí a závaznými vzorovými
tiskopisy všechny členy inventarizačních komisí do 31. 10. 2015. Členové
inventaňzačníchkomisí včetně předsedů se zúčastrúproškoleník provádění inventarizace
proškolení.
dne 6. 1,L 2015 a svoji účastpotvrdínaptezenčnílistině účastníků

II. TERMINY
Zahájeru činnostíinventumích komisí pro inventaňzaéni položky uvedené v příloze č. 1
a2plánuinventurje ke dni 01. 11.2015 aukončeníjejich činnostíjeke dni 27.0I.2016.

o
o

ínventarizacejeprováděnake dni 31. I0.2015,
a to od 01. 11. 201,5 - 09. 12.2015. Thkto se bude inventarizovat veškeý }unotnY
majetek, u kterého se provádí fyzickáinvettanzace
II. etapa inventaizace je prováděna ke dni 31 . 12.2015,
a to od 02. 01. 2016 - 27. 01.2016. Takto se bude inventarizovat majetek podléhající
dokladové inventarizaci.
I. etapa

1. Vobdobí od 1. II.2015 do 20. 12.2015 zajistí odpovědné osoby za majetek práce
k přípravě inventarizace dle č1.4, bodu 1 směmice.

f

2. Veškeréinventarizační a ďlětovatelné inventarizaěnt rozdíly musí být

proúětoviány

nejpozději k dafu zptacoválú úěetnízávérky.

3.

Inventarizačnízprávamusí

bfi

zpracovátnado 30. 0t.2016.

m.
llkládá

se:

všem vedoucím útvarů

o

vytvořit podmínky pro provedení inventarizace majetku a závazki na svých
úsecíchdle stanoveného ěasového harmonogramu,
umofuitprácivinventarizačruchkomisíchjmenovanýmzaměstnancům,
zlbezpečit předrání převodek všeho majetku ve svěřených prostorách a
spravovaných úsecích ekonomickému odboru k provedení definitir,níchzměn v evidenci
majetku nejpozději do 25. 10. 2015
zabezpečit, aby v termínu 25. l0.
19. II. 2015 nebyly prováděny žádné
jednotlivých
převody majetku v
místnostech.

.
o

o

-

tikvidačníkomisi
- zpracovat a předložit likvidačníprotokoly majetku k zaúětováni nejpozději do 27. I0.2015,
resp. do 03. 01. 2016.

IV. Jmenování komisí
1. K zajištění inverťraňzace

pro rok 2015 se ziintjí§rto inventaizaúttkomise ve složení:

Ústřední inventarizační komise ..ÚIK":
Funkce:

předseda

Clen UIK
Clen UIK

Jméno:

Marek Ludvík
Miloslav Novák
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Dílěíinventarizační komise č. 1 -..DIK6'

Inventarizovaný úsek:
Budova OU
předmět inventarizace:
021,022 - Dlouhodobý hmotn} majetek,
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek,

F'unkce:
Předseda DIK č. l
Clen DIK č. 1
Clen DIK č. 1

Jméno:
Vladimír
Jiří Lówv
Václav

Habart

Král
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předmět inventarizace:
Maj etek podléhaj ícídokladové inventarizaci
Funkce:

Jméno:
Josef
Marie
Hana Habartová

Hronek
Králová

Předseda DIK č. 2
Clen DIK č. 2
Clen DIK č. 2
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V Kunějovicích 15. 10. 2015
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veřeiném zasedání zastupitelstva obce kunějovice

