Inventarizační zpráva za rok 2016
Obec: Vinařice
IČ: 00235113
Datum zpracování: 15. 1. 2017
Na základě § 29 a § 30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů v souladu se Směrnici k inventarizaci majetku a závazků ze dne 21.11.2011 byla
provedena inventarizace majetku a závazků pro rok 2016.
Inventarizační činnosti:
1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly
v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při
inventarizaci byla dodržena. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace
inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy
2. Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 28.11.2016 v 17,30hodin. Součástí
školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.
3. Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců.
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur:
Bez přijatých opatření, inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny
a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za
majetek. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
5. Složení dílčích inventarizačních komisí:
Pro řádné provedení inventur, k řízení a kontrole inventarizačních prací byly
jmenovány dílčí inventarizační komise č.1 , č. 2, č.3 a č.4 takto:
Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 1:
Předseda DIK: Ivana Lánská
Členové: Karel Hejda
Jan Froněk
DIK č. 1 provedla inventarizaci majetku:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté
zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, oprávky k dlouhodobému majetku
(účtová třída 0), finanční účty (účtová třída 2 a 069)-základní běžný účet,
zúčtovací vztahy (účtová třída 3) – pohledávky, závazky, poskytnuté provozní
zálohy, přechodné účty aktiv a pasiv, účty tř. 4 (investiční dary, transfery, fondy),
účty tř. 9 (podrozvahové účty).
Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 2:
Předseda DIK: Václav Feřtek
Členové: Pavel Rolinec
Václav Suchý

DIK č. 2 provedla inventarizaci majetku:
Základní a mateřská škola Vinařice
Dlouhodobý hmotný, drobný dlouhodobý hmotný majetek (podrozvaha)
Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 3:
Předseda DIK: Dana Hejtíková Ing.
Členové: Jana Schwarzová
Věra Zíková
DIK č. 3 provedla inventarizaci majetku:
Dům s pečovatelskou službou
Drobný dlouhodobý hmotný majetek,účty třídy 9 (podrozvahové účty)
Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 4:
Předseda: Petr Suchý
Členové: Radek Hlaváček
DIK č. 4 provedla inventarizaci majetku:
Sbor dobrovolných hasičů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6. Plán inventarizací
Jako rozhodné dny k provedení periodické inventarizace byly stanoveny:
Termín provedení prvotní inventarizace: 31. 12. 2016
- Zahájení prvotní inventarizace dne 1. 12. 2016
- Ukončení prvotní inventarizace dne 15. 1. 2017
7. Přílohy inventarizační zprávy
1. OÚ – Inventarizační zápis
2. OÚ – Inventurní seznamy, soupisy
3. ZŠ a MŠ – Inventarizační zápisy
4. ZŠ a MŠ- Inventurní seznamy, soupisy
5. DPS – Inventarizační zápis
6. DPS – Inventurní seznamy, soupisy
7. SDH – Inventarizační zápis
8. SDH – Inventurní seznamy, soupisy
Složení HIK:
Předseda Ivana Lánská ………………………….……………….
Člen Karel Hejda

……………………………………………

Člen Jan Froněk

……………………………..……………

Převzal:
Jiří Protiva, starosta obce ………………………………….………

