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Inventarizační zpráva za rok 2017
Na základě příkazu k provedení inventarizace starostkou obce Pohoří ing. Petrou
Adámkovou ze dne 22. 12. 2017 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a
závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Průběh inventarizace:
Inventarizace byla zahájena dne: 31. 12. 2017
Inventarizace byla ukončena dne: 10. 02. 2018
Způsob provedení inventury:
Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:
Fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho
fyzickou existenci na základě inventurních seznamů a soupisů
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 inventurních seznamů a soupisů
Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017 inventarizačními komisemi:

Ústřední inventarizační komise:
Ing. Irena Čížkovská – předsedkyně
Lukáš Chrudimský
Ústřední inventarizační komise dohlížela na průběh celé inventarizace veškerého majetku
a závazků.

Dílčí inventarizační komise č. 1:
Miroslava Adamcová - předsedkyně
Martin Čížkovský
Tato komise provedla Inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného,
dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného, dlouhodobého nehmotného majetku,
drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a podrozvahových účtů 901, 902,
903, 911, 948, 982. Rovněž provedla inventarizaci syntetických účtů, na kterých byl
v běžném roce zaznamenán obrat.
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Inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného, dlouhodobého hmotného
majetku neodpisovaného, dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého
majetku provedla dílčí inventarizační komise č. 1 dokladovou a fyzickou inventurou dle
inventurních soupisů účtů 018, 019, 021, 022, 028, 029, 031 a 042.
Inventarizace účtu 031 byla provedena srovnáním výpisu z katastru nemovitostí obce Pohoří
s webovými stránkami Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního u jednotlivých
položek inventurního soupisu.
Dílčí inventarizační komise č. 1 provedla inventarizaci syntetických účtů, na nichž byl v roce
2017 zaznamenán obrat. Jedná se o účet 132 (zboží na skladě).

Dílčí inventarizační komise č. 2:
Lukáš Chrudimský - předseda
Daňková Marcela
Tato komise provedla Inventarizaci krátkodobých a dlouhodobých pohledávek, finančního
majetku a krátkodobých a dlouhodobých závazků.
Inventuru krátkodobých a dlouhodobých pohledávek členové inventarizační komise č. 2
provedli srovnáním inventurního soupisu účtů 311 (odběratelé) a 314 (krátkodobé poskytnuté
zálohy) s prvotními doklady k pohledávkám, tj. fakturami příp. smlouvami, kontrolou
splatnosti pohledávek.
Inventuru krátkodobých a dlouhodobých závazků členové inventarizační komise č. 2 provedli
srovnáním inventurního soupisu účtů 321, 324, 331, 336, 337, 342, 389, 451, s prvotními
doklady k závazkům, tj. fakturami popřípadě smlouvami, kontrolou splatnosti závazků.
Inventura účtu 384 proběhla porovnáním se stavem přeplatků na poplatku TKO. Celkem
zaplatili poplatek i na rok 2018 4 osoby.
Inventuru pokladní hotovosti (účtu 261) provedla starostka a pokladní přepočítáním hotovosti
dne 31. 12. 2017.

Závěr
Inventarizací nebyly zjištěny nedostatky.

V Pohoří dne 16. 2. 2018

----------------------------------------------Ing. Petra Adámková
starostka

-----------------------------------------------------MVDr. Jana Paulová, CSc.
místostarostka
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Členové inventarizačních komisí:
Ing. Irena Čížkovská

dne:

16. 2. 2018

podpis: ……………………………..

Martin Čížkovský

dne:

16. 2. 2018

podpis: …………………………….

Miroslava Adamcová

dne:

16. 2. 2018

podpis: …………………………….

Lukáš Chrudimský

dne:

16. 2. 2018

podpis: …………………………….

Marcela Daňková

dne:

16. 2. 2018

podpis: ……………………………..

Marcela Havrdová

dne:

16. 2. 2018

podpis: ……………………………..
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