OBEC TROUBKY
se sídlem Obecního úřadu v Troubkách
Dědina 286/29, 751 02 Troubky
 581 299 211 GSM: 737 260 607
e-mail: podatelna@troubky.cz

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2012
1. Vyhodnocení dodržení zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.270/2010 Sb.
a směrnice č. 12/2011 k inventarizaci majetku, závazků a pohledávek.

Inventarizační činnosti:
1.1 Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen Radou obce Troubky na svém
zasedání.
Inventarizační komise postupovala v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádí
některá ustanovení výše uvedeného zákona, vyhláškou č. 270/2010 Sb. a směrnicí
č. 12/2011. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů
inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny
rozdíly. Termín inventur byl dodržen.
1.2 Proškolení inventarizační komise
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 6. 12. 2012, dodatečné proškolení
proběhlo dne 17. 12. 2012. Provedení proškolení inventarizační komise je doloženo
zápisem, který je zároveň podpisovým vzorem členů inventarizační.komise.
1.3 Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné zásadní nesrovnalosti a zaměstnanci poskytli náležitou součinnost.
U nově nabytého majetku bylo provedeno popsání identifikátorem a stejně tak bylo
postupováno u chybějícího či nečitelného identifikátoru. Na návrh likvidační komise bylo
provedeno vyřazení dle návrhu, jednalo se o majetek prodaný, neopravitelný, nefunkční
nebo zastaralý.
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2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
Ze seznamu inventurních soupisů vyplývá, že nebyla žádná zjištění typu schodků
a mank. Rovněž inventarizační komise nezjistila ani žádné jiné skutečnosti, které by měly
vliv na průběh inventarizace. Neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku ani
jiných pomocných evidencích.
Inventarizační komise tedy prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly,
přebytky ani manka.

Sestaveno dne 31. 1. 2013
Ústřední inventarizační komise:

…………………………………………………………………………………………………
Mgr. Martin Frgal
Vladimíra Rozsypalová
Hana Kamelandrová

K projednání do zastupitelstva obce Troubky
převzal dne 31.1.2013

…………………………………………
Mgr. Radek Brázda, starosta obce
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