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rnltrrARrzrfií zreÁvl zlRíx 2Dl9

tlCetniieOnotlra:

Obec rcne*x*p
č: {X}s7:Xffi

Datum zpracování: 25. 1. 2020
Den $ní twentriret 3- 1-2@.O ( 1- íí- aníg)
Den tffití iwelúrire: m- LZířÍJ
Den" ke lffiru byla irnrcntrtm píot €deíla 31- 1ZWlg

1. Whodnooení dodržení Whlášky č_ 27U2Oí0 Sb_ a vnihoorgnnizační srněmice k inventarizaci

lmenffitičitndí
í.1. Plán lruentur

Plán invenfur byl včas zprmván a řádně sc}tváen- lnventarizační komlse posnpovab v souladu s vyhláškott a vnitřní
sínárrií- ll€bdl€ posfiTů pň inlentriai byúadoůZena
PoSÉy denť, Ln elffilí kofise rýy oOsor*taseny m po{isotÉ yN! aJrÍýr I'E ry Ň1
Nedošb lrffiru paounfiru úE.z.r- lGolůtre -relíbrsfrfrru oeobanů pOena
Termín pírrúlí invenMy byl dodžen.

í-2- Podmínky pro ovďování skutečnosti a součinnctzaměďnarrců

IúqyffiryffiWldffibtďp#w-

1.3. Pňjatá opaťení ke zlepšení průběhu invenfur, k informačním tokům

lwelfuire ptffih řffi, ffiy nyry ffi fryawry a u&ry msk#fid,
U úttvufrr byty ltffiy Fv loilů§ @ @tm a @-

\,)íe ffinu Elveúrr W zffil SatWlý sÍav nrýffit a M a ffiúýt ůnqffiúdt ffi larlv
a podrozvah1; hrerý je zaznamenán v inventumích soupisech.
*ttffiý&vbyt pranán m ít&.ttí #vnajdfu azávaWt a&frlít:h nyenfuizŇtíďt Ňžeke@Wní
ivemry-

2 VÝskle*íffilrre

*ienoue r&
Ueet Text Cástka

sí90ú Dkruhďob,Ý nehrnobÝ matetek ,t88 WO,m
,!i,]au tsudo^ťs, ffio sftiljtžby &irtr*ďŇts 11 1t77 ffig*(}s

021 30
,.§ijrrc @ťotÉ fulrya rn@ťgmge
iednotkv 75 395,00

ů"::é; ťr*n:*;:l,il]c.pce a,ťe,ii*lii€ *s,y:,eť!te-i*ij
,í 6ss sq5 5F

82,?5G Jině inženŤrské sí€ 2213Tž3,7w
&2.1lffi L.},sl! ],ítrl . 3?fJ 1ei ?l
:1'}td lí} §art-rgw-ffi*-ffitqie
02800 Drobný hmotný dlouhodobý maietek 298 841"82
i3]Ť3,! $-mry*ííeqlzmdkv 5,1,,.j _?s,E.§:*

03130 zahradv, pasbrinv. iouky a rvbnilcs 788 s72,§0
ói í . *

Z*siktréraá nl_i*cii;ra 34,fi§{'fi&
{.íJ iiiH., &§ffi}í pwege,§§ry 282 ffi4,"s4-



pďde&ivlgazárdor

tlóď T€!ď čffika

KoťtďnÝ ffiv ma g.ffitn ik 3i1' 12' 2Sí9::

ii{č
,ll
1 p*klad*a 26ť8s 8 í92,W

3. Kontrola hosErodaření s majetkem obce. stav pohledávek a závazků

inwnfur§Ňpí kmB§w twzffia žáď§eé zMy Ň §McEí zM" an§ cáá wryffi,k" !tďa{ý by ,w macřxázd
v mo#olrffil futlM v wwffia M ffi ciiá @* rna pzelnŇďa M-
lnventaizační komise neshledala závady ve vedení evídence majetku . Inventární knihy jsou vedené v elektronické
@bě a zápisy §sau prwáGny průbéžně-

'rilrerý 
prffibÚe;k §e ř.Mrxě tď§{a§B a rwwy§aaa:p z*ffiy @azení &i ratffiMlttí §Ňžhy" M@ý§tek w o&oí;p. evii#rén

ryálmě a rffi k žáďryy;m§ ffiffi§w *a *midfus, alffi ke 4ffie4ým* M,ffiž§rw mra§#*r M]perro znfuŇ z ďť@a
žívelných pohrom nebo yných vlíŇ. Ztohoto ťttulu komíse nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Porovnáním stavu skutečnéňo se stavem v účetnictví byly ínventarizační rozdíly proúčtavány dle inventaizačního
prŇal<a§u {eloíWne maffi#lŇ*aé anaWv, wpfuaaí nnq§et§§§}.,

3110a Fohledávkv 3031550
3,1l,ís2 Nái*m*rÉ líe§bltjr-ea , ?aCI i,:
3141ú zálohv -záp. enerqetika 20 96ú.ú0
3xsřř &lk$ilv - Záp.d,\ríiáilefi dká n. 1rl Ťr::

i 

-.J 

!'_

3,§580 ffiffifi @!'ted$a!§$+y - mired ;:i\ <g ] ii l

3{,5a,O cs,tatn,t, peh:ledávkt* - pg, ,1, 560.00,

321a,|
DMavaMÉ - sS. lkdbttdď vedmí
úče{nicfuí -5 300,0ú

3*"1,id &rm&mirneji _§ 84i ršc

óóí li-p zcravcítt i noiiii*tenii + 38,í.0@
1Alr\^ Daň z přiir.,ú F$.ZC - zábh,c,rá Á a^E- 

^^Ť .&J,]y!

34,2*-i; M z §řiii'rrrŇ F&Zfr - grá&mÉ -í Zsli.&3
34600 Pohled.za stát.rozpočtem 1 136,00
,--š}r Pffiiaďé#iMtlv mdfu -ŤW ffi§@'ffi
378*ú O§ffií i<rát-zav*ky -í6 4§3"m

\óíwnffiv §rii*Ei€*} offibíi ,,1:Ď ,jl-itj .'_!'].]

'3ss,ifr s*lT*d|fiÉ úťť* a,,{ulFni 1ffi i$s*",$fr

38900 Dohadné účtv pasívní 42180,0a

Clgib ř,§ázeg, [.$ffi Oa§!l,*íTii
"í 3t72§37,íl@Ťffi 23,!,{§ 4 9s2 7G,l "28
2 3é.71,0,§,33SSlO.Sa0 23,!4& G2 85s 73

s4-{fi41l&371,l6víffi l,J l!§iu
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4_ Vlifiřeí}í řinnúiě qůouěfiélp ranflía b.vzÉo itt|€íil- ídíFt:
Fb zilffi funqfuim k ílehl átfu rú, 2í}í8 ffi k *,zátruú svýs&díu tffiúm m vy@tí a dwlí
majetku (seznamy majetku Rvyřazení a zařazení), úW phledáW závazl<y.

5- Prchlfieníflamí ilvemffití bnie:

Inventaňzace byta provedena v souladu s usfanown ími zákona č. 56Í/.1991 §b., o účrltniclttí

a slrtďtticí pn gffiú itlgfuizre-
.lsrp § Édonú mWt tÉsffitů a ffi @ú fiwbire-

za inv entar|zacn í komisi:

tkní lí íTrdeilsr: fubra O(t tCtné*n*p, ru**xi;e 2S, Wttú fuúŇE
\Y

Dí!čí inventaňzďní komise: předseda

Falrc* lM<- pneOseOa DlK ě í
- Sbtfinfiaffikwá-den DlKč- 1

- Laclislav lGdlec ( člen DlK č. 1)

_ Hnb Xn/prÉ,,den [tKč- 2

- }tana }láabá (tXKč- 2)

- Josef Hronek (předseda DlK č. 2)

ÍJsÍfuúrí incrltrbatrrí hrů-i ptoseo tit -V*Jbv lt{ráil(pMffi

denoré - Jfr L6riy -----------"..-"":--:----

Osoba hmotně odpovědná za majetek:

sfiao&oh@JfrŤlóry: po{Éř -_-

Seznam příloh:

lnventrní sdríXry - počď 23
$BEC K§.iN]Ě,}ovíC§

Kunějovíce 98
330 35 LíšťaEy

Ič| 005?3086, Ťel.:3?7 927 07a

il,p
l

Den vyhotovení inventarizaóního zápisu;

V lfifuf@vicíďi 25. 1i,. 202ú

- Rqmart \ffik


