Obec Racková
Racková čp.45
760 01 Zlín
IČO : 00284386

Inventarizační zpráva za rok 2019
V souladu s ustanoveními zákona o účetnictví 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, Směrnicí pro provedení
inventarizace a Plánem inventur byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.
Inventarizační komise pracovaly ve složení dle přílohy k plánu inventur- jmenování členů
inventarizační komise.
Členové inventarizačních komisí byli řádně proškoleni k dané činnosti dne 11.12.2019, byli
seznámeni s plánem inventur.
Časový harmonogram prací popsaný v plánu inventur byl dodržen. Práce spojené s inventarizací
měly být skončeny nejpozději k 31. 1. 2020. Inventarizace se podařilo k určenému datu dokončit
i včetně vyhotovení inventarizační zprávy.
Inventury k 31.12. 2019 proběhly bez komplikací, a to jak inventury majetku obce, tak i majetku
svěřené příspěvkové organizace – Základní školy a Mateřské školy.

1. Časový a věcný průběh inventarizace
Inventuru majetku evidovaného na účtech 018,019,021,022,028 a majetku operativní evidence vedeného na
podrozvaze účet 902 provedli členové inventarizačních komisí v předepsaném složení IK určených
starostou. Byl zjišťován stav k 31.12.2019.
Inventura zásob, zboží, pokladny a ceniny, ost.krátkodobých závazků proběhla dne 2.1.2020.
Inventuru ostatního majetku a závazků a ostatních účtů podléhajících inventarizaci provedli určení členové
IK průběžně v době od 6.1.2020 do 24.1.2020. K tomuto datu vyhotovila účetní obce soupis s konečným
stavem účtů k 31.12.2019.

2. Způsob provedení inventury
Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:
a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na
základě inventurních soupisů,
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 inventurního
soupisu.

Obec:
Dokladovou inventuru zůstatků účtů, pohledávek, závazků provedla inventarizační komise srovnáním
především vykazovaných zůstatků v účetnictví (hlavní kniha analytická ) s přílohami č. 1- 55(např. kopie
prvotních dokladů, faktur, smluv, listů vlastnictví, výpisy z účtů, popř. další používaná pomocná evidence) s
inventurním soupisem.

Dále byly doloženy účty s nulovým účetním stavem na konci roku, kde byl během roku zaznamenán pohyb.
K nulovým účtům byly vytisknuty sestavy přehled pohybů a stavů na účtech za inventurované období.
Příspěvková organizace:
Inventuru majetku daného do výpůjčky a majetku svěřeného Základní škole a Mateřské škole Racková,
příspěvkové organizaci, provedli určení členové IK kontrolou na místě jeho uložení.
Za tento majetek je zodpovědná ředitelka školy Mgr. Zdislava Dvořáková a je o něj řádně postaráno.
Soupisy majetku ve výpůjčce zajistila účetní obce, soupisy majetku svěřeného dodala inventarizační komisi
ředitelka školy.
Tyto soupisy byly vyhotoveny ve dvou provedeních, jedno obdržela příspěvková organizace a druhé obdržela
obec. Byly zjišťovány stavy k 31.12.2019.
Pohyby za rok 2019 doložila účetní příspěvkové organizace současně s rekapitulací k 31.12.2019 a výpisem
z hlavní knihy. Stavy na jednotlivých dokumentech z majetkového programu souhlasily s hlavní knihou. Na
základě těchto dokumentů zachytila účetní obce na podrozvaze stavy svěřeného majetku k datu 31. 12.
2019.
3. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly
Nebyly zjištěny.
V majetku byly vedené dopravní zrcadla. Po konzultaci na školení s ing. Schneidrovou byly z evidence
majetku vyřazeny.
4. Doporučení pro příští inventarizaci
Starosta neobdržel od inventarizačních komisí žádný návrh ani doporučení.
V Rackové dne 25. 1. 2020

titul, jméno a příjmení

ing. Jaroslav Kaňa, starosta- osoba odpovědná za majetek
………………………………………………………….

titul, jméno a příjmení

Ing. Michal Staněk, místostarosta
………………………………………………………….

titul, jméno a příjmení

Jana Hubíková, účetní
………………………………………………………….

Schvaluji inventarizační zprávu, která bude nedílnou součástí závěrečného účtu.
V Rackové dne 25. 1.2020

……………………………………….

