DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ VRCHY
517 33 Trnov čp. 32
IČ 70955816
Tel.: 494 662 138

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
Datum zpracování: 31. 1. 2022
Den zahájení inventarizace fyzické i dokladové: 3. 1. 2022
Den ukončení inventarizace fyzické i dokladové: 31. 1. 2022
Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2021

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci
Inventarizační činnosti:

1.1.

PLÁN INVENTUR

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a
vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly
odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace
s jinými osobami proběhla. Termín prvotní inventury byl dodržen.
1.2.

PROŠKOLENÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Proškolení proběhlo v sídle dobrovolného svazku obcí (dále „DSO“) dne 25. 11. 2021, přítomni byli všichni
členové. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.
1.3.

PODMÍNKY PRO OVĚŘOVÁNÍ SKUTEČNOSTI A SOUČINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
1.4.

PŘIJATÁ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ PRŮBĚHU INVENTRU, K INFORMAČNÍM TOKŮM

Bez přijatých opatření.
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy
členy komise osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a
podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
provedení inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.

2. Výsledek inventarizace
Porovnáním skutečného stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných soupisů.
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SU
018
021
042
078
081
231
261
262
314
321
331
337
342
348
401
403
406
431
432

Název účtu
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Základní běžný účet
Pokladna
Peníze na cestě
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zdravotní pojištění
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Zůstatek
3 902,00
559 687,00
76 900,00
- 3 902,00
- 356 168,00
63 247,09
6 837,00
0,00
0,00
0,00
- 2 080,00
- 135,00
- 375,00
0,00
- 57 972 677,75
- 76 694,00
57 173 706,00
0,00
465 088,06

3. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků
Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob ani cizí majetek, který by se nacházel
v prostorách DSO.
Hmotný a nehmotný majetek včetně finančního majetku a nedokončených investic je evidován prostřednictvím
softwaru firmy Triada, s.r.o. pro evidenci majetku.
Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy jsou vedené
v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky
poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.
Inventarizační komise DSO nenavrhla žádný majetek k vyřazení z evidence DSO.
Pohledávky jsou vedeny v účetnictví na účtu 311, 314 a 315:
a) Účet 311 – není evidována žádná pohledávka.
b) Účet 314 – není evidována žádná pohledávka.
c) Účet 315 – není evidována žádná pohledávka.
Závazky jsou vedeny v účetnictví na účtu 321:
a) Účet 321 – není evidován žádný závazek.

4. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

5. Prohlášení ústřední inventarizační komise
a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a o směrnici
pro provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
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Za inventarizační komisi:
Předseda:

Seidelová Zdeňka

podpis: ……………………………

Člen:

Kubec Josef

podpis: ……………………………

Člen:

Hejna Michal, Bc.

podpis: ……………………………

Osoba hmotně odpovědná za majetek:
Předsedkyně DSO:

Hartmanová Petra, Ing.

podpis: ……………………………

Inventarizační zpráva bude předložena předsedkyní DSO na shromáždění.
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