ZPRÁVA O INVENTARIZACI MAJKETKU
ve Svazkové škole Přezletice, Podolanka, Jenštejn –
svazková škola za r. 2020
Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejících předpisů v platném znění byla
provedena řádná inventarizace majetku a závazků v inventarizační jednotce - Svazková škola
Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazková škola
Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2020
Hlavní inventarizační komise ve složení:
Předseda:
Mgr. Monika Dragounová
Členové:
Ing. Karel Koníček, Šárka Anežka Špírková , Věra Lísalová
Proškolení členů komise proběhlo 14. 11. 2020
Za inventarizovaný majetek je hmotně odpovědný: Jan Macourek – předseda svazku

1. průběh inventarizace
Inventarizace započata dne: 14. 11 .2020
ukončena dne: 31. 12. 2020

2. způsob provedení inventarizace
2.1. Fyzická inventarizace byla provedena vesměs počítáním ke dni 31. 12. 2020
2.2. Všechny doklady, týkající se evidence, stavu a pohybu předmětu inventarizace byly
předloženy k inventarizaci
2.3. Všechny příjmy a výdaje, přírůstky a úbytky jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci.
2.4. Dokladová inventura byla ukončena dne 31. 01. 2021

3. výsledek inventarizace
Hodnota nedokončeného majetku k 31. 12. 2020
17.270.388,15 Kč
finanční prostředky obce k 31. 12. 2020 (zůstatek na běžném účtu)

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

17.415.813,03 Kč

4. prohlášení inventarizační komise
4.1. Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
následných předpisů.
4.2. Podepsaná inventarizační komise si je vědoma možných následků za nesprávné a nebo
nedbalé provedení inventarizace:
předseda inventarizační komise: Mgr. Monika Dragounová
členové inventarizační komise: Ing. Karel Koníček
Šárka Anežka Špírková
Věra Lísalová

………………………………………
…………………………………….
……………………………………
………………………………………

.

5. seznámení s výsledky inventarizace
5.1. S výsledky inventarizace za r. 2020 jsem byl seznámen dne 31. 01.2021 a souhlasím
bez připomínek.
5.2. Výsledky inventarizace budou předloženy ke schválení sněmu obcí na zasedání
v únoru 2021.
Vedoucí organizační (inventarizační) jednotky: Jan Macourek – předseda svazku

….…………………………………..

V Podolance dne 31. 01. 2021

