o provedené inventorizoci dle zdkona o účetnictvíč, 5ó3/1991 5b. v plotnám znžnío vyhlóš|9 č.

?7O/2O1O 5b,, o invenfarizoci rnojeŤku a závozkŮ v ploŤnárn znění.

Účetříjednotka:Zókladní školo o lvlareřskó ško|a §Ťaré Křečany,
okres Děčín,příspěvkovó orgonizoce. Storé Křečony 44,
4O7 6'!, Ťtaré Křečcny, TČ:7?744375

Den zahájení ínventarizace : 1.?rcsíttce ?aZO
Den ukončeníinventarizace : ?8"ledna 2O?!
Rozhadný den invenlafizace : 3l.?ťosince ZO20

k invgitorizggl
plón ínventur

Plón inventur byl zpracován vedoucím orgonizočníjednotky, Součtislí ptónu invenÝur le
jnenovoní inveniorizačni konise ve sIožaní:
Předseda invenŤarizočníkomise - Mgr. Mackovri Miroslovo
Odpovědnó osoba za pravedaní invanŤury - Michelová Martino
Odpovždná osobo zo zjištěnískuiečnosŤí- BortŮňkovó Dono
Odpovždnó osobo 26 zjišŤění skutBčností- Křížkovd 6obrielq
Odpovědnó osobo za zjišlěnískutačností - BorŤošovd PeŤra
Odpovědnd osobo zo zjištění skuiečnosŤí- Slerónkovó Dona
proškolení členů inveníarizaťníchkonísí

Proškolení probáhlo v budově zókladní školy dne 23. 11. ?O?O. Provedení proško|ení je
doloženo prezenčnílislinou. Součósií školeníbyly i zásady dodrianí 8O7P.
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podnínkv pro ověřování skufečnosti a součnnost zoměstnanců

Invanlorizoce proběhlq ve všech čtyřech orgonizačních jednolkóch baz probiérnů.

Majelek byl zkonŤrolovón, všechen ja opotřen inventorizačním číslem,q io bud' ve íorně
DYMO štíŤku,či popsán lihovou íixou (io u mojaŤku, kda sa předpoklódó sloupnutí vliverrr
íyzického nomáhóní)Nebyly zjištěny žádná odchyllry od žádoucíhosŤavu.
Inven+lrizgce proběhla řádná, podklcdy byly řódně připrovany o ověř6ny no skuŤečnost.
U inventur byly vžd! členqvékornise a osoby odpovědné zo najeŤek.

4.

Při,iatti apaŤření ke zlepšeníprúběhu inventur k infarnačníntokŮn
Bez přijoiých opatř eaí,
Inveniorizoční komise poslupovoly v soulodu s ryhláškou a vnitroorgonizoční směrnicí.
MeŤodiko po§lupŮ při invenlcriznci bylo dodrženo. Podpisy členŮ inveníorizočníchkomisí
byly odsouhIoseny na podplsové vzory o nebyly zjišŤěny rozdíly. Nedošlo k žódnámu
procovnímu úrozu, Koordinace invenlur s jinými osobotni probáhlo.
Dle plrinu inventur byl zji3!ěn skutečný siov m6jetku, klerý je zoznomenóm v inventórních
soupisech.

II.
výsledek invanŤur

1. SŤovy nú mújeŤkóvkh účŤe.h
§robný dlouhodobý nehmotný

018

12ó 87ó,50 Kč

fuo_ieŤek

021

Siovby školo o ško|ka

a2?
028

SotnosŤatné hín. moviŤé vóci
Ďrobný dlouhodobý hmoíný
na.ie}€k
Nedokončený dlouhodobý
hínoiný íňa.ieŤek

a42

2,

20 328 449.46 Kč
916 459,8? Kč
? 59? 6*,2a Rč

0Kč

SÝovy na skladech potrayin

11?/O4OO - sklod polrovin

ZŠ

19 174,08 Kč

11210100 - sklad potrovin MŠ

4 9?2,86 Kč

3.

SŤavy no účtech
Z5

24t/02oo

Běžný účaŤKB Běžný účeŤKB -

243/01o0

Bžžnýúče1KB - FKSP

241l0100

ŠJ
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o94 535.16 Kč
101 158.04 Kč

2l8 0ó5,25 Kč

,,i

4.

SŤcvy v poklodnóch

zš
šJ

26aaLw

pokladnc

26L/aLo?
2óV01o3

Poklodna
poklodno ívlš

80 ó71,00 Kč
20 000,oo Kč
19 808,00 Kč

5. Podrozvahové účty
Drobný dlouhodobý mo.ieiek
Drobný dlouhodobý na.ietek

091

a9?

8ó 741,00 Kč
1o38 399.34 Kč

ó. Zóvozky
?)1

Dodavotelé
Finančníhospodoření s normou

3?4

ve

šJ

331

zamžstnanci

336

5ociólní po.iištění

337
342
378
384

Zdrovoiní po.iišŤění
sróžkovó o zálohovd daň

381

Zólohy ng elekŤrickou anergii

388
389

Dghadné účtyakiivní

o§tgŤní klóŤkodob é záv ozlg

Dohodné účtyposivní

r?4 9?9 ,1Z Kč
41 359,34 Kč
704 58a,00 Kč
e78 880.00 xč
120 462,00 Kč
106 132,o0 Kč

94 928,85 xč
0.o0 Kč
t28 ó10,00 Xč
51 082,ó0 Kč
ó0 00o,o0 Kč

Inventcrizočnírozdíly nebyly zJištěny.

III.
Kontro1o hospodořeni§_rn g,ieŤke rn
Inveniorizočníkomisa nazjisŤilo \ódné závady při správá mojeŤku, jeho hodnoÝa odpovídó
přiměřané opoŤřebovanosŤi, nebyl zjišŤžnmajelek s nulovou zŮstclkoyou cenou, Při íyzické
invenluřa byl zjišiěn nefunkčnínebc nznalzzzný mojetek, který byl ncvržan k tyřozzní {viz.
příloho s podrobným popisen):
018

0,-- Kč

Drobný nehrnoŤný ma.leŤek
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028

Drobný hmoŤný tnajetak

Nefunkční

3? 732,oo Kč

9o?

Podrozvohový mojeŤek

Nefunknčí

5 950,00 Kč

o00

NeúčeŤnímojetek do 500 Kč

Neíuknční

2 735.00 Kč

lrlajatek je evidovdn prósiředniclvím sofŤwor! KEO, firrny ÁLIS s,f.o., inventórní knihy
v alektronické podobá jsou prťlběžně oktuolizovdny. §tovy rnajetku jsou v soulodu s ÚčeŤní|ni
sroYy.

rV,
Nóvrh usnesení
Zqstupit"lstvo obce 9íaréKřačony projednolo o schvoluja předložanou zprdvu o provedené
inventarizoci trrajeíku. pohledáv ekg závazků a nóvrhu no vyřození mojeiku ZŠo MŠStoré
Křečony zo rok 2020-

Členovéinventorizočníkomise či úsŤředníinventorizačníkornise odpoyědní zo sesiavaní invanla-

rizočnízpróvy;

Předsedo: ilgr. Miroslova

Á,lockovó

člen: Bortůňkovó Dano,
člen: Michelovó MarŤino
člen ; křížková Gobrialo
člen l Bortošová peiro

Ve Siorých Křečanech dne 78. lzdna ?O2I
Projednóno a schvóleno ředitelem školyl

4ai(laúni ók§b

Sa!*

l

okíé§ Dščin,pr.ll

ředitelko školy
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