
Mikroregion Radyně
Masaty*ow nám. ilrr" 3§l 02 Sbřý Plzgt*

lč sggyorzz

l ttlvf NTAREAčrrl í z p nÁv*
k 31. 12. 2017

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č 270/2010 Sb. a vniŤoorganizační směrnice k inventarizaci-

l.

|nventarizační činnosti
L ?lán irnrcntur

Plán inven§r byl zpracován dne 6- 1Z ZO17 lnventarizařrí komise pos§rynrala
vsouladu svytttáškou a v*i§ooqanizainí srněrnicí. Metodika postupů při invenBizaci
byla dodržena. Podpisy denů inventarizační komise byly odsouhlaseny na padpisové
yzery a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracowrímu úrazu.

Termíny inven§lr byly ddrženy.

L ploškolení členů interrtarizačníth komisí
Proškolení proběhlo v budo€ obecního úřadu v Losiné dne § L2.2a17. Bylo pro&ro
proškolení ňenů invenbriza&íc?t komisi. kteň srcii účast §trrdili podpisem prcmtfuí
listiny, která je součástí Plánu inventur. Součástí školení by{y i zásady dodňeníkzpď-
nosti.

3. Pdmínky pro oréřování skutďnosti a sou§nnosŤ zaměstnantů

Nebyly {i§ěny žádné odď,y|l§y od ádoucího savu-

4. Pfiiat:á opatfuní ke zlepšení průběhu intentur, k informačním tokům

8ez při|atých opatření.

lnventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně přpraveny a ověřeny na slnr*&-mst
U inrrcntur byl pfudseda kornise obemámen o umístění majet*u, který měl inlrcíluíizo-
rrat. lnventarizařrí komise je xíroveň komisí lil<vidační.

Dle plánu inven§rr byl zjištěn skutečný stav majetku a,závazku a ostatních invenBizač-
níďr pcložek pasiv a podroanahy, kerý je zaznamenán vinvenfurníďr soupiseďt.

§kuteťnÝ stav byl porovnán na účetní stav majetku a zárrazků a osta&í,ch inrrentarimř
*íďr položek dle data provedení inventur a byíy zpracovány vypořádané inrrenari*tí
rozdíly do data inventarizační zprávy,

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl 4i§ěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, nďkteré
isou v rekapitulac! uvedeny.
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ll.
lnfurmae o imrerrtaíizafuíú a zrifuiratelnýďr mdílsh, o ziišlěníďr v prírběhu

inrertalizace

Z inventurních soupisů vyplývají zjištění v óeněaí:

L §chodkv a nnnb:
nebyly zjištěny

L lmrenbrlzační pfubytty a ieiich om*ní
nebylyziištěny

3. ZrÉrydpiwýth plánů
nery|y provedeny

JL Rodíly v ocerĚní
nebyly zji§ěny

5. zhítř}ý majetek
nebylzjištěn

6. l{ávr§ m změnyvytdití naiďku
nebylyzjištěny

7. Poaaaa*v na rHžbu, opralry a relrol*l*b
nebytyziištěny

& |ii#ní možnosti yýŤp§ů z rnajetku
nebyly navĚeny

3. tedo§tatkyv ochrarĚ maletku
nebyly zjištěny

10. íiárrí}ry da§foň ryarmý* pol€ř€k k pohHfu*ám rrad nimec přlan*su
nebyly narženy

lL ilfurhy odpisů pohledárck a árnzků
nebyly navrženy

12. Fodhodnocenéánzky
nebyly zjištěny
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lll.

ostatní informac=

Odběmdé-účet3t1
Na účtu odběratelů nejsou vedeny žádné dlužné pohledávky.

}la úŘl dodamtelů nejsou vedenyžádné dlužrré zánnzky.

?cldgdng-účet 261
V pokldně nenížádná hotorrcst, záloha byla proúčto€na.

furirry- účet 263
Na účtu cenin jsou poštovní známky v hodnotě 649,- Ká

xtilcffi matíy*riurÉ zóldty-úřet 374
álohyve v,Fi 4.000,- Kč jsou evidovány za telefonnís|užby.

Í&drledíhr*y n lryfuwýmů lrnisřnílarivlótlúmi fu&lcelnú- úíet:r48
Na ÚČtu 348 jsou evidovány pohledáv{<y za obcerni-isou zde evidovány předepsané mirrnřd_
né investiČní Óenské příspěvky na spoluúča§t obcí při financování nákladů dotace na pořízení 10
ks autobusov,ich čekáren. Splatnost pohledávek je 3o. 6. 201& Hodnob pohledávky ie
263.§6,56 Kč Ze sedmi obcí zaplaťlyv r 2017fi.

lnventarizační zpráva vrypracována dne 5. 2. 2018.

Pfilo}ty:
1. Plán inventur
Z lnvenfumí soupiry

za inventarizační komisi:
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