Obec Syrovín
Syrovín 70, 696 84 p.Těmice, okres Hodonín
tel./fax 518/388127, e-mail ou@syrovin.cz
IČO 00488500
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - ROK 2021
Obec: Obec Syrovín
IČ: 00488500
Datum zpracování: 31.1.2022
1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a interní směrnice k inventarizaci.
Inventarizační činnosti:
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu
s vyhláškou a interní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Termíny inventur byly
dodrženy.
1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo na zasedání ZO Syrovín dne 10.11.2021. Členy IK, kteří se nemohli zúčastnit,
seznámil s obsahem školení ústně starosta obce, což stvrdili svým podpisem.
1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnost. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za inventarizovaný úsek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, pohledávek a závazku a dalších inventarizačních
položek rozvahy a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečné stavy byly porovnány na účetní stavy inventarizačních položek přírůstky a úbytky byly
zapracovány do inventurních seznamů a zavedeny do účetnictví obce.
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
Likvidační komise na základě inventurních soupisů schválila vyřazení následujícího majetku :
Úsek
Obec-OÚ, MH
Obec-OÚ, MH
Obec-OÚ.MH
Obec-OÚ.MH
Obecní dům
JPO SDH
Celkem

Druh majetku
Podrozvah.maj.. 902
DDNM-018
DHM - 022
DDHM - 028
Podrozvah.maj.. 902
Podrozvah.maj. 902

Hodnota Kč
21 483,75
41 372
45 079
59 291
1 149,50
10 247
178 622,25

Uvedené rozdíly byly zaneseny do účetnictví obce.
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poznámka
ÚD 21-040-00027, 44,123, 124-likvidace
ÚD 21-040-00125-likvidace
ÚD 21-040-00125 -likvidace
ÚD 21-040-00123, 125-likvidace
ÚD 21-040-00121-likvidace
ÚD 21-040-00043, 120-likvidace
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Při inventuře nebyly zjištěny žádná manka ani škody. Inventurní rozdíly byly řádně
zaúčtovány. Nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky a nebyla přijata žádná nápravná
opatření.

Za HIK
Předseda:

Bc. Marie Halámková

podpis ………………………..

Člen:

Miroslava Janečková

podpis ………………………..

Člen:

Zdeňka Austová

podpis ………………………..

V Syrovíně 31.1.2022
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