Svazek obcí Drnovicko
Drnovice 102, PSČ: 679 76

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2020
Na základě Plánu inventur pro rok 2020 ze dne 07.12.2020, který byl včas zpracován a řádně
schválen, proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020 ve svazku obcí
Drnovicko.
Byla jmenována Ústřední inventarizační komise a současně i dílčí inventarizační komise
ve složení:
• předseda komise: Eva Opluštilová,
• člen komise: Marek Šterbáček,
• členka komise: Ing. Kamila Kuncová.
Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 07.12.2020. Ústřední
inventarizační komise prohlásila, že za období od konce účetního období do doby ukončení
inventarizace nedošlo k žádným pohybům majetku ani závazků. Inventarizační komise
postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla
dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory.
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
Inventarizace byla zahájena dne 21.12.2020 a ukončena dne 15.01.2021. Termíny inventur byly
dodrženy.
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur
Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, taktéž podklady byly řádně připraveny
a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek.
Výsledek inventury
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 a závazků a ostatních inventarizačních položek. Žádný rozdíl
zjištěn nebyl.
Seznam inventurních soupisů včetně stavů dle inventarizace a účetních stavů
Účet
018
028
231

stav dle inventarizace
8.276,40
315.000,00
92.885,36

účetní stav
8.276,40
315.000,00
92.885,36

rozdíl
0
0
0

Svazek obcí Drnovicko
Drnovice 102, PSČ: 679 76

předseda komise: Eva Opluštilová

podpisový vzor: ………………………….

člen komise: Marek Šterbáček

podpisový vzor: ………………………….

členka komise: Ing. Kamila Kuncová

podpisový vzor: ………………………….

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byly schváleny předsedou
svazku Drnovicko dne 15.01.2021.
V Drnovicích dne 15.01.2021.

……………………………………
Mgr. Petr Ducháček
předseda svazku

