Název organizace Obec Domašov nad Bystřicí
Adresa

IČ 00298824
DaLum sggtgy,e4! ^1ávérky
3I.t2.202I

Náměstí 35

Inventarizace majetku a závazků ke dni

3L.12.202L

INvENTARIznčltÍ

zPRAvA

vedoucího účetníjgdnotky byla provedena řádná inventarizace
!!l=rl|1}*9e_pplyttu
VesKereno maleEkl], pohJedáVekrz-áuazků a podroŽvah'ovÝch
účtův souladu s ustanoy90imi §_29 á § 9ó žákóňá-e, 563119§T šnŤi-ó"ůůěťňióřři-ř
platném znění a vyh*
1áškou 270/20t0 Sb. v prátňem-ŽňéňÍ.-

i Vyhodnocení dodrženívyhlášky ě. ZiÓ/ZOtO su. a vnitropodnikové směrnice
inventUr - na rok 2O2I byl řádně zpracován a schválen vedoucím orqanizace
flán
komiše póštubóvaly
Jnventarízačni
sóůráóň"š"pTaňěni"íňřentur a vnítroňóáňíř;:
"p'óáňY5ř:'Éi6;ů
vou směrnící. Metodíka bostúbů.při v
inventarizácí_-.přia-"áčiiřžan;.
ínventarjz4čníchkomisí-bú]ř-óašóúnrášěiiř-ňa podpisóvé "'
tur proběh]a bez závad. rérfiríňý-iňveňřúi'nýIy'áóářžěňř. ";ói-y:=it6o.áíň5ó" lnven_
_

l,

Proškoleníě].enů irri3ňt"rízaěních komisí
ČlenovéHTK.i DT{ byli seznáme|ri. s vyhláškou ě. 21o/201,0 Sb.'s"práiiěň"inventur
o inventarizaci
rnaietku. a závazkp.y p}ut!Ém_rňě|i,lsrňé'iňIČi-*o
-týřaJícřnii*šó--iňizeňtái[žáče-ijýi"áňó
in"énĚáiíŽácÍ|
P' ,oko1 o seznáme?rí
se-ooĚě?Jňyňi-ÓŠÓňámi
všemi předpisv
-vŠemi
i],\_.-41

.2027 podepsán

.

iii];t.tizace
§oupis: Dlouhodobý majetek
,Sméno a příjmení
Odpovědnost
Oblast
rtin
Odsouhlasení na skutečnost obec+DHM
vid
Sestavení soupísu
obec+DHM
průběh

Za inyentarizovalý majetek
odpovídá:
Sárka Daníelóvá 1nventarizace byla :zahá)ena: 04.0I.2022 0: O0:00 a ukončena: OB .01,.2022 24:00:00
HrohJášení pr3govníka. odpovědného za inventarizovaný maietek:
a ) všechnv dokIady ťýká jíčí-šii-íňv6ňtářižiiřáňafió'ňáj"ťřú=íš6,i,
odevzda]_ (a) k inventari zaci.
},,) všechny přirůstky
,*!y!Fy. do, zahá j eni inventar izace j sem předal (a k proúčtovan]_ a nlc

: 19 . 01 .2022
Pr,*pis:".....
ijne

Sárka

E,

,!.

li,

íi;

]sem

zaT.af1]- (a)

.

)

Způsob prgveden! inventury

- IVz]_cKa ano
dókIadová ano
c) výsJ.qdly invgntury- ]sou._uyedeny v příloze tohoto zápisu - ínventurní soupis
o J? ]istech a
! příloh souPisu'.
Vyjádření odpovědného pracovnika ke vzniku inventarizpční:ch
inventarizpční:ch rozdílů
i t'
! ;I l
19.01.2022
....L-'::'.....
Datum
Podpis
V

!, ý

lJJ

é

I1 L !f

vll

JvuylJu.

,

d) vviádření inventarízaění komise:
I k--z iištěnÝm inventarizačnim rozdí]ům(zda ide o zavíněné nebo nezaviněná
, manka, přébytky a vviádření ke způsobu zúčtováníinventarizačnich rozdíIů,
n9př. zjišténí-ínveňLarízačnimankb bude předepsáno k úhradě hmotně odpověd:
nému prácovníkovi):
-'
ziištěrré skuteěnosti
Zádné skutečnosti, kt9ré by,ovlivn+ly. účgtnictyí,an!. 5ozdíly mezi stavy
.v účetnictvía pomocnými eÝidencemi -také nebyly'zjištěny
:

§oupis: Materiál
ť,meno a pr]-]men]l4artin černÝ

Odpovědnost

sestavení soupisu
odsouh]asení ira skutečnost

David Adámek

Ob]ast
s k]adv
s

kladý

ť*,_.,y".,tarizovaný rnaj- etek odpovídá
Sárka Danie]óvá
Inventarizace byla:zahá)ena:04 .01,.2022 B:00:00 a ukončena:OB .01.2022 24:00:00
prohlášení pracovníka
odpovědného za inventarizovanÝ maretek:
a) všechny -doklady týkajicí se inventarizovaného majetkú jsem odevzda](a) k in:

!']

Ventar1 zaCI

.

n) všechnv přírůs
;, továni- a- nic j
Dne : 19 .0l .20
Pcdpis:".....
'
!
:..]

,

:_i

:,i

,i

,i:,

]\/
P
:

ť,,í

]{:i

.]

li

^
Jdl

-^1-^

l(d

Dani

a úbytky_do. zahájení inventarizace jsem předal(a) k proúč-

neZata]].r(a).
oVa

Způsob proveden! inventury

- IVzlcKa
ano
dókladová ano
c) 1Ýsredkv^invent,urv- isou yyeq9l.y.y příloze tohoto zápisu - inventurní soupis
o- Ť llstech a
| pŤiloh souPisu'.
Vy;ádřeni odpovědného pracovníka ke vzniku inventari začních,rozdílů
Íll.

].9.01 .2022
Datum

,Ďóáói'š',

d) Yvjá{Ťeoí.inventarizaění komise:
k-žjištěnýminventarizačnim rozdí]ům(zd,a jdp o ,zaviněné nebo_ nezavině|á
manBa, pŤebytBy. a vyj ádření ke způscjbu zučtování
inventarizačnich rozdílů,
ngpr.
z]:.stenr
tnventarrzační
mankó
předepsáno
bude
k úhradě hmotně odpoÝěa:
,,
nému prácovníkovi)

:

skuteěnosti:
ziištěné
Zádné skutečnosti, které by. ovlivnily.-také
účetnict_rrí,aní rozdíly mezi stavy
,:v účetnictvia pomocnými evrdencemi
nebyly zjištěny
|'i.

)

§9upis: Finance
Jméno a příjmení

}4artin Černý
David Adámek

Odpovědnost

ObIast
odsouhlasení na skutečnost Finance
Sestavení soupisu
FinánČě

Z; nventarizovaný majetek
odpovidá:
Sárka Danielóvá invent,arizace byJ-a zzahálena:OB.0I.2022 0:O0:00 a ukončena:11 .07.2022 24:00:0O
proh!ášení pracoqník9. odpovědného za inventarizovaný maietek:
a) Yi:9|ly_doklady týkalicí se inventarizovaného májeťkú-jšiJmodevzdal(a) k inVentarf ZaCL
-

b) Y:S_lllY_PiiIŮl!Iyl *^9!y!Iy.do,zahájení inventarizace jsem
, tovan]- a n]_c ]sem nezatalt_1(a)
Dne: 19.01.2022.,
podpis:'šářká'Ďáňióióůá'
".. .....i'i':, .. ' '

,:,
,|.,

i"r ;

'

předa1

(a) k proúč-

Zpúsob proveden! inventury
- IVZ1CKa

ano

- dókladová ano
C) výsledky inventurv' -isou 9ye99ny.v příloze tohoto zápisu - inventurní soupis
o- 2ř list,ech a ] přiloh souPisu'.
Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačnich r zdílů
i i.,
19.01.2022
...
LtJ:!,:]..
-''' ' '
'Ěóáiiš'
nátum

d) YyjáCřpoí.inventarizaění komise: _
k-žjiště9ýminventarizačnímrozdilů4r (zda jde o zaviněné nebo nezaviněná
manBa, pŤebyti<y, a vyjádřen! . ke způscibu zúčtovániinÝóňťárižáěňicň-řóžoíItil
rnveňLarizačnímank-o bude předepsáno k úhradě hmotně odpóÝěa:
l?p|.._z_]l9_t_9ni
prácovníkovi):
' nému
*ziištěné skuteěnosti
Zádné skutečnos!l_r_ !_tE_rÉ b}a.ovtivníly úč9tnictyí,4ai rozdíly mezi stavy
eíidencemi 'také ňébý:_ý' zJÍŠtěňy
-v účetnictvía pomocnými
_

^

:

§oupis: Pohledávky
Jméno a příjmení
Pave]_ Temlík

Eagmar Sládková

Oblast
pohledávkv
sestavení soupisu
Odsouh]asení -na skutečnost Pohledávký
Odpovědnost

Zz nventari zovaný ma,;etek odpovídá:
Sárka Danie]óvá'
InventarLzace byla:zahálena:OB.01.2022 0:O0:OO a ukončena:17.01.2022 24:00:00
proh!ášení pr?govníka odpovědného za inventarizovaný ma-ietek:
a) Y999!!y doklady týkajicí
se inventarizovaného majetkú jsem odevzdal(a) k inVentar1 ZaCI
.

b) Yi.".9|ly^pii|Ů?!!y e y!y!|<y. do, zahájení inventarizace jsem předal (a) k proúčtovan.]_ a nf C ] Sem neZata] 11 (a)
.

Dne: 19.
o.
!DnÁni
VVPJJ.

-

|..

+i

al
:'
i,.

01

.2022

,.|ji,

! . . . . . . t

Sárka Daniefová

Způsob provedení inventury

- TvzICRa ne
dókladová ano
c) vÝs]edkv inventurv isou yyeg9l.y.v._příloze tohoto zápisu - inventurní soupís
o- n listecha'f
přílohsouPisu'.
vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
ti"
1 9 . 01 .2022
1,1d
'PóáÉiš"""'
Datum
]

d) Yvjá{řeoí _inventarizaění komise:
inventarizačnim rozdilům (zda jde o zaviněné nebo nezaviněná
" }__zjlSte4ým
manBa, pŤePytBy.a vyjádřen! .ke způscibu zúéiování-íňvóňťárižáčňicň-řóžáířii]
rnventarrzačni mankó bude předepsáno k úhradě hmotně Ódpóvěd:
l?PI._1]li_!9n]nému prácovníkovi)
:

ištěné skuteěnosti :
"zi
Zád4é skutečnosti, které

.,rv

účetnictvía

by.ovlivnily.-také
účgtnigtyi,4li rozd,íIy mezi stavy
nebyly' zjištěny

pomocnými evrdencemi

§oupis: Závazky
Jméno a příjmení

Odpovědnost

0b]ast

sestavení soupisu
závazkv
odsouhlasení ha skutečnost závazký

Pave]_ Temlík
Daqmar Sládková

Za nventarizovalý majetek
odpovídá:
-

Sárka Danie]óvá
Tnventarizace byla:zahá)ena: OB.01.2022 0:00: OO a ukončena:17 .OL.2022 24:OO:OO
proh]ášení pracoqníkg. odpovědného za inventarizovaný maietek:
a) Y:99|lY_dokJ-ady týkajicí se ínventarizovaného májeťřú-jšémodevzdal(a) k inVentarf ZaCI

.

b) Y:S,:|lV P_ri:t?!Iy *^!!y!Fy Oo zaháiení inventarizace jsem předal (a) k
továni- a- nic jsem nezataji1 (a)
.

Dne: 19.01 .2022 -..
i
!.

Podpis]
c: ... . ..t.1.!}{ : | . r.
- Sárka
Da'ňie]_ová

.:':l

iji;
i}l
l.!:

.lr

proúč_

Způsob provedení. inventury

a.:,

- TVZICKa ne
- dókladová ano
c) vÝs}edkv inventurv' isou yyeq9l_y.y příloze tohoto
zápis,u - inventurní soupís
--*'§-'-'-'
o filistech
a
souPisu'.
filist.echa'IpříIoh
IpŤíIÓtl-ŠÓÚf,isui-----VYjádření odpovědného pracovnika ke vzniku inventarizačních rozdílů
í,,,
19.01 .2022
!i,1.4t,|'
'PÓáóiš" " "'
Datum
j

:

ci)

ínventarizaění komise
k-žjiště!ý$
rozdílů4r(zda ide o zavíněnénebo nezaviněná
lpventariqqéníq
manka, pŤeFyt|y,
a vyjádřen! ke způscibu zúčtování
rnventarrzačnímankó bude předepsáno inÝeňťáriiáčňícii-řóžoíIiil
k úhradě hmotně odpověd:
l?P|.
1]+9telr
nému prácovníkoví)
Yyj áCřeuí

,

:

_

:

'

Z,iištěnéskuteěnosti:
Zádné skutečnosti, kt9ré by.ovlivnily účetnictví,q4!,5ozdíly mezi stavy
._v účetníctví
a pomocnyml evrdeňóemi-'tářě-ňóňýiý' Z]]-steny
Soupís: Jmění vlastní
Jméno a příjmení

Odpovědnost

sestavení soupisu

Dagmar Sládková
PaÝel Tem]ík

Oblast
v]-astní jměni

Odsouhlasení -na skutečnost v]_astní ]menf

zt

nventarizovaný ma;etek
odpovídá:
Sárka Danielóvá Inventarizace byla:zahá)ena:OB.07.2022 0:00:00 a ukončena:17.0L.2022 24:O0:00
Proh!ášení pracorpíkq. odpovědného za inventarizovaný maietek:
a) vsechny doklady týkajicí se inventarizovaného májeťkú-jšémodevzda] (a) k inventari zaci
b ) všechny pri.t .tr.y a úbytky_do. zahájení inventarizace jsem předa1 (a) k proúčtovanl a n].c
qezaLaji1 (a)
.

Dne: 19.01 .2022
Podpis:
..
'
d" !

]sem

.

-^1ĎarKa
Uanle
^

skuteěnosti
"zjištěné
Zádlté skutečností,kt9ré bv ovlivni]v účetnictví. an!.9ozdíly mezi stavy
v účetnictvia pomocnými eÝidencemi'také nebyly' z] rsEeny
:

§pupis: Podrozvaha
JmÁno a příjmení
Mařcín ČernÝ
David
d^

ZJ

d-

i,,:
',:

1;',

li;

Adámek

Oblast
podrozvahové účtv
sestavení soupisu
kontola dokladů a přepočítáitípodrozvahové
Účty
Odpovědnost

inventarizovaný maj etek odpovidá
Sárka Danie]óvá

:

,]

Tnventarizace byla:zahájena:OB.01.2022 0:00:00 a ukončena:17.01".2022 24:00:00
Proh!áŠeníprt_eovníka odpovědného za inventarízovaný maietek:
a) yi9p!!y -doklady týkajicí se ínventarízovaného
majetkú jsem odevzda] (a) k inVentar].Zac1.
l.:,

b) všegh4y přírůptky a

úbytky_ do.

tovanI a n]-c asem neZata]1l (a)
Dne: 19.01 .2022

zahájení j_nventarizace jsem předat(a) k proúč.

-

Sárka'Daniefová
Způsob prgveden! inventury

TYZLCKa ano
dókladová ano
c) "ý"j4-df{"t3[f;"!"'o
toho,to zápísu - inventurní soupis
ť3yrl3x"333řiš.,|říloze
Fyjádření odpovědného pracovníka ke vžniku inventarizačn{ch ro zdí ]ů
19.01 .2022
Datum

d) Vvjá{řeoí .inventarizaění komise:
l, manBa, přebyt}y,a vyjádřen! _ke způscibu zúčtováníinÝénťárižáčÁicň-řóžaíífi,
i, l?P|.
_1]19teni rnveňLarizačnímank-o bude předepsáno k úhradě hmotně odpověd:
nému prácovníkovi):
2-rrštěné skuteěnosli
Zádné skutečnosti, kt9ré by,ovlivnily účetníctví,an! gozdily mezi stavy
.v
pomocnýmí
"'

:

účetnictvia

eÝideňóemí-'tářé-iieĚýiý'

ústřední inventarizaění komise
$méno a příjmení
Odpovědnost
Evženie Jechová
Sestaveni zprávy
Trena Pacu]_ová

Odsouh]_aseni soúpisů

Z] 1Steny

Oblast
Mai etek, závazkv, pohledávkv
Maj etek, závazký, Pohledávký

rV.

Závěx

a) prohlášení inventar izačni komise .
1)Inventar!zace byla pr9y9d9na _v_qgql4du. s ustanovenimi zákona č. 563/79gI
Sb., o účetnictÝí, Vyhláškou 210/2070 šn. a póŘýňem--Ř-"§róřóňiiňi-inřěňtáří:
sí,vědomi možných náslqdků za nesprávné provedení inventarizace.
?){smq
3)S výsledky inventarlzace by1 odpovědný-pracovhik seznámen
b) k dodrŽování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetníchpostupů:
ža^^

c) patřeni k odstranění nedostatků
v průběhu inventarizace uložená:
- navrhovaná po skončeni inventarizace;

Schvaluji inventarizačni zápis a způsob proúčtováníinventariza§,ních rozdí]ů:
,.
K rozvahovému dni nebyJ. zlíšfénžádný inventarizaění rozaÍt.

l]

.,'

