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Obec Onomyšl
Onomyšl 52
285 04 Uhlířské Janovice
IČO 00236 306

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA K

31. 12. 2021

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 sb. a směrnice k provádění inventarizace
majetku a závazků obce Onomyšl
Umístění inventarizovaného majetku a závazků Onomyšl 52, katastrální území obce
Onomyšl a částí Křečovice, Miletín, Rozkoš
Uživatelé inventarizovaného majetku a závazků - pracovníci obce Onomyšl
Odpovědná osoba za inventarizovaný majetek a závazkv -, Kateřina Klečáková - starostka
obce
Den zahájení inventury 20.1.2022

Den ukončení inventury 25. 1. 2022

1. Plán inventur
Plán inventur byl zpracován včas a řádně schválen.
Usnesením č. 65/5/2020 ZO jmenovalo předsedou likvidační komise P. Nováka na
dobu činnosti od 20. 10. 2020 do 31. 12. 2021
Usnesením č.82/9/2021 ZO jmenovalo předsedu inventarizační komise Ing. Františka
~ejku na dobu činnosti od 2. 1. 2022 do 25. 1. 2022
Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou č.270/2010Sb. a směrnice
k provádění inventarizace majetku č. 1/2011 a závazků obce Onomyšl. Metodika
postupů při provádění inventarizace byla dodržena. Podpisy členů inventarizační
komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. V průběhu
provádění inventur nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur
s jinými osobami proběhla a terminy inventur byly dodrženy.

2. Proškolení členů inventarizační komise
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu v Onomyšli dne 22. 1. 2022. Provedení
proškolení je doloženo prezenční listinou. Přítomní byli všichni členové IK. Součástí
školení byly i zásady dodržení ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění vlastní
inventury.

3. Podmínky pro ověřování skutečností a součinnosti zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Inventarizace proběhla řádně,
podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byla vždy osoba
odpovědná za majetek.
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Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních
inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních.
soupisech.
Skutečný stav byl porovnán

na účetní stav majetku závazků a ostatních

inventarizačních položek dle data provedení inventur.
Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtu aktiv a pasiv, než
které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Skutečné stavy majetku a závazků členové IK zjišťovali:
a) Fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho
fyzickou existenci na základě soupisu
b) Dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u
kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést
fyzickou inventuru na základě přílohy inventurního soupisu
Členové IK provedli:
Inventuru pohledávek a závazků
Inventuru majetku fyzicky uloženého mimo obecní úřad - kontrolou na místě jeho
uložení
Inventuru staveb srovnání inventurního soupisu s evidencí Katastru nemovitostí a
vizuální kontrolou
Inventuru pozemků srovnání s přílohou inventurního soupisu s evidencí Katastru
nemovitostí a vizuální kontrolou některých pozemků
Inventuru dlouhodobého finančního majetku tj. akcí a podílů u společností
s ručením omezeným
Inventuru nedokončených investic
Bez přijatých opatření

4. Inventarizační komise vzhledem ke zjištěným skutečnostem nenavrhuje
žádná opatření
Současně byla provedena následná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 sb.
Příkazce operace
Správce rozpočtu
Hlavní účetní
Vyjádření inventarizační komise k příčinám, charakteru a velikosti inventarizačních rozdílů:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
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Inventarizační komise ve složení:
Předseda IK: Ing. František Čejka
Členové IK: Ing. Jitka Kocourková
Milan Urban
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Jana Šindelářová
Pavel Novák
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Mgr. Olga Ladrova ························?~~····•·Ž':'.···················

Nedílnou součástí této inventarizační zprávy za· rok 2021 jsou přílohy:
Seznam všech inventurních soupisů
Inventurní soupisy, kopie výpisu BÚ , kopie

fa, účetní výpisy

Seznam inventurních identifikátorů
Plán inventur včetně podpisových vzorů inventarizační komise
Rozvaha k 31. 12. 2021
Zařazovací a vyřazovací protokoly
Likvidační zápis
Protokol o stanovení věcného břemene

SCHVALUJI INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVU
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Kateřina Klečáková

/.&.~~~

Starostka obce - pověřená osoba
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Zapsal Ing. František Čejka ...

V Onomyšli dne 25. 1. 2022
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