Zápis o provedení inventarizace
Inventarizační komise jmenovaná předsedou svazku dne 7. 12. 2018 ve složení Štěpánka Barešová,
Jana Pšeničková, Tereza Kuchařová, provedli inventarizaci:
•
•
•
•
•
•

Dlouhodobého hmotného majetku vedeného na účtech 021, 022, 028
Dlouhodobého nehmotného majetku vedeného na účtech 018, 019
Pozemků vedených na účtu 031
Bankovních účtů vedených na účtu 231
Pohledávek a závazků vedených na účtech účt.tř. 3 – tj. 311, 321, 331, 336, 337, 342, 348,
Podrozvahové evidence - majetku evidovaného v operativní evidenci a dlouh.podm.pohledávky –
účt. tř. 9
Fyzická inventura hmotného majetku byla provedena ve všech místnostech.

Dokladová inventura byla provedena porovnáním účetních dokladů a účetních knih a stavů na
účtech a byla jí přítomna účetní svazku p. Tereza Kuchařová.
Inventuře pokladní hotovosti byla přítomna Tereza Kuchařová jako osoba hmotně odpovědná.
Inventarizace proběhla jako řádná a byla provedena ve dnech 2. 1. 2019 až 25. 1. 2019 a byla
provedena v souladu se Směrnicí č. 5 – Inventarizace majetku.
Zjištění vyplývající z inventarizace majetku:
Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly.
Přílohy:
1 - 17
Inventarizační soupisy č.: ……………………………………
Podpisy členů inventarizační komise:
Štěpánka Barešová

…………………………………………..

Jana Pšeničková

…………………………………………..

Tereza Kuchařová

…………………………………………..

V Sedlčanech dne 25. 1. 2018
Tento inventarizační zápis spolu s inventurními soupisy řádně jednotlivě podepsanými zúčastněnými
členy inventarizační komise a osobami hmotně nebo obecně odpovědnými za majetek a závazky
převzal dne 25. 1. 2018 předseda svazku Ing. J. Burian.

Podpis osoby, která převzala zápis o provedení inventarizace:…………………………………

Plán inventur
za rok 2018
Účetní jednotka:

Sdružení obcí Sedlčanska
Nám. T. G. Masaryka 32
264 01 Sedlčany

IČ: 61904040
Vydává: předseda svazku – Ing. J. Burian
Platnost: od 15. 12. 2018 do 25. 1. 2019
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů přikazuji provést
v roce 2017 v níže uvedených termínech řádnou inventarizaci majetku a závazků.
Místo konání inventarizace: Inventarizovány budou budovy, pozemky, majetek umístěný v budově kpt.
Jaroše 482, na volných prostranstvích a ostatních lokalitách, kde se majetek svazku nachází. Dokladová
inventura bude provedena v budově kpt. Jaroše 482.
Jméno osoby hmotně odpovědné:
Peněžní hotovost v pokladně :

Tereza Kuchařová

Jméno osoby obecně odpovědné:
Za stav majetku obce - svazku:

Štěpánka Barešová

Inventarizací pověřuji inventarizační komisi ve složení:
1. předseda komise:

Štěpánka Barešová

2. člen komise:

Jana Pšeničková

3. člen komise:

Tereza Kuchařová

Inventarizace proběhne jako

ř á d n á.

Inventura se provede podle stavu ke dni

31. 12. 2018.

Inventura započne dne 2. 1. 2019 a bude dokončena dne 25. 1. 2019.
Inventarizace bude provedena v souladu se Směrnicí č. 5- Inventarizace majetku.
Inventurní soupisy /přehledy apod./, řádně jednotlivě podepsané zúčastněnými členy inventarizační
komise a osobami hmotně odpovědnými za majetek a závazky a inventarizační zápis s návrhem na
vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů budou předány předsedovi svazku do 25. 1. 2019.
Podpis osoby, která převzala Plán inventur:

…………………..…………...

Podpis osoby odpovědné za inventarizaci organizace: ………………………………..
V Sedlčanech dne 7. 12. 2018

Prezenční listina
Proškolení členů inventarizační komise
Proškolení proběhlo v kanceláři kpt. Jaroše 482 dne 7. 12. 2018 na základě
zákona o účetnictví 563/1993 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb. a
vnitřní inventarizační směrnice svazku Sdružení obcí Sedlčanska.

Štěpánka Barešová

………………………………

Jana Pšeničková

………………………………

Tereza Kuchařová

………………………………

Podpisové vzory
Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlašuji ve svazku
Sdružení obcí Sedlčanska pro oblast inventarizace majetku a závazků
k 31.12.2018 tyto podpisové vzory inventarizační komise:
Podpisový záznam:
Předseda inventarizační komise:

Štěpánka Barešová

…..……………….

1. člen inventarizační komise:

Jana Pšeničková

….……………….

2. člen inventarizační komise:

Tereza Kuchařová

..…………………

V Sedlčanech 7. 12. 2018

Ing. Jiří Burian
předseda svazku
Sdružení obcí Sedlčanska

