




lNvENTARIzAčNí zpnÁvA

lnventarizaČní komise zvolená na schŮzi zastupitelstva dne 25.10 .2oilg složení:
předseda komise: kadlecová Tereza
členové: kvasník František

Maršík Jiří

Dne 25.10 .2ot9 od 20:00 do 2].:00 proběhlo proškolení směrnice o
inventarizaci všech členů inventarizační komise.

Fyzická inventura započala dne 13.12 ,2o1g v t7:0O a byla ukončena dne
3I.t.2020 ve 20:00. Jednalo se o hmotný investičnímajetek, drobný hmotný
inventář a zásoby ve vlastnictvíobce Chobot.
veškerý inventář je řádně uskladněn na určených místech, hospodárně
využíván a ošetřován. všechny předměty jsou provozuschopné.

Dokladová inventura zapoČala dne 24.t.2o2ov 17:00 a byla ukončena ve 2].:00.

Zápis vypracov 6n v Chobotě dne 3I.1,.2O2O

starosta obce:
kadlec Miloš

l nventarizačn í komise :

předseda: kadlecová Tereza
členové: kvasník František

Maršík Jiří

0nr: |;;:ilI



plán inventur

obec chobot

plán inventur na rok 20íg

tJčetníjednotka: obec Chobot

lČi 00477427

Vydává:

Platnost:

sťarosía obce chobot- Miloš kadlec

od 28.10.2019 do 31,1.2020

Ve smYslu zákona 563/Í99Í Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu é.27ol2o1o stanovuji tento plán
inventur.

Prvotní !!ug!!lrY hmotného majetku pro inventarizační položky (seznam inventurních soupisů) budou zahájeny
dne 13.í2.20í9 a ukončeny dne 3í,í.2020.

Prvotní inventury k inventarizačním položkám se zahajují k uvedenému termínu z důvodu dostatečného časového
ploslqru pro zpracovánÍ. inventurních soupisŮ. Rozdíioúá inventura bude dokladová a bude se týkat přírůstků aÚb4ÍY hmotného majetku případně dokládů k proúčtování inventarizačních a zoetovátetňliáň inventarizačních
rozdílů.

VeŠkeré inventari2aČni a zúČtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní
závěrky.

lnventarizačni zpráva musí být zpracována do 31.1.2020.



Při inventarizaci majetku se postupuje dle Směrnice pro provedení inventaarizace ze dne 2.12.2011,členové
inventarizaČní komise jsou_ povinni postupov.at dle vyhI_ášky é. 270120ío sb. Sb. a dle vnitřní norry
k inventarizaci obce. zatimto úěelem jsou povinnise s óuemápředpisy seznámit.

K zajištění inventarizace jmenuji tuto inventarizaění komisi:

Předseda: Tereza Kadlecová - člen zastupitelstva

čtenové: JiříMaršík

František kvasník

Jméno a příjmení Podpisový vzor

Tereza kadlecová ťno(ú"an'
Jiří Maršík

František kvasník /- r{

Pozn. Podpisové vzory jsou vhodné k zajištění ustanovení vyhtášky č, 270/2010, § 3,odsť. 1, písm. h).

Dr!t]' majetku: např. hotovost, běžné úěty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové
evidence,(finanČní dlouh_od9bý majetek), pozemky, stavby, drobný dlouhodobý 

-nmótnli 
majetek,

dIouhodobý hm9tný majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný diouhodobý majetek,
drobný nehmotný dlouhodobý majetek, zásoby, nedokončený dloúhodobý majete-k

V Chobotě dne 28.10.2019

kadlec Miloš

starosta


