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Obec Albrechtice v Jizerských horách
00262277
Jaroslav Zeman, starosta obce
8. 11. 2018

Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu vyhl.
o inventarizaci majetku a závazků stanovuji tento plán inventur.

č. 270/2010 Sb.,

Prvotní inventury účtů hmotného majetku budou zahájeny dne 30. 11 2018 a ukončeny dne 5. 1. 2019. Tyto
inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne (31.12.) a nebudou k nim
prováděny rozdílové inventury.
Zahájení činnosti inventurních komisí je ke dni 30. 11. 2018 a ukončení jejich činnosti je ke dni 5. 1. 2019.
Prvotní inventury podrozvahových účtů (drobného majetku) budou zahájeny dne 30. 11. 2018 a ukončeny
dne 5. 1. 2019.
Zahájení činnosti inventurních komisí je ke dni 30. 11. 2018 a ukončení jejich činnosti je ke dni 5. 1. 2019.
Prvotní inventury všech rozvahových účtů závazků a pohledávek budou zahájeny dne 2. 1. 2018. Tyto
inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne (31.12.) a nebudou k nim
prováděny rozdílové inventury (nejedná se o hmotný majetek). Jedná se o provedení dokladových inventur.
Zpracování soupisů bude ukončeno dne 17. 1. 2019.
Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní
závěrky.
Inventarizační zpráva musí být zpracována do 20. 1. 2019.
Při inventarizaci majetku se postupuje dle platné směrnice č. 5 o inventarizaci majetku, pohledávek a
závazků platné od 1. 1. 2012. Členové inventarizačních komisí jsou povinni postupovat dle vyhlášky č.
270/2010 Sb. a dle směrnice. Za tímto účelem jsou povinni se s oběma předpisy a se závaznými vzorovými
tiskopisy do 26. 11. 2018 seznámit a tuto skutečnost současně do tohoto data potvrdí na prezenční listině k
proškolení pro členy inventarizačních komisí.

K zajištění inventarizace jmenuje starosta obce tuto inventarizační a likvidační komisi:
1.

Inventarizační komise:
Předseda: starosta obce
Členové: místostarostka a místostarosta obce, členové zastupitelstva, zaměstnankyně obecního
úřadu, obsluha ČOV, zaměstnankyně ZŠ a MŠ
Jméno a příjmení

Podpisový vzor

Jaroslav Zeman - starosta obce
Antonín Kučera - místostarosta
Pavlína Menclová – člen zastupitelstva
Mgr. Adam Hübner – člen zastupitelstva
Jan Novák – člen zastupitelstva
Petr Smutný – člen zastupitelstva
Miroslav Zmrzlý – člen zastupitelstva
Mgr. Hana Janušková – ředitelka ZŠ a MŠ, p.o.
Miroslav Balatka – obsluha ČOV - DPČ
Iva Hollerová – zaměstnankyně ZŠ a MŠ, p.o.
Pavlína Klížová – zaměstnankyně obecního úřadu
Miroslava Havlíková - účetní

2.

Dílčí inventarizační komise pro provedení inventur inventarizačních položek

Dílčí inventarizační komise č. 1
Druh majetku: drobný dlouhodobý majetek, kulturní předměty,dlouhodobý hmotný majetek, jiný
drobný dlouhodobý majetek,dlouhodobý nehmotný majetek,drobný dlouhodobý nehmotný majetek,
pozemky, stavby
Středisko: obecní úřad
Jméno a příjmení

Podpisový vzor

Jaroslav Zeman – předseda DIK 1
Pavlína Klížová - člen DIK 1

Dílčí inventarizační komise č. 2
Druh majetku: drobný dlouhodobý majetek,dlouhodobý hmotný majetek, jiný drobný dlouhodobý
majetek, dlouhodobý nehmotný majetek
Středisko: základní škola
Jméno a příjmení
Pavlína Menclová - předseda DIK 2

Podpisový vzor

Mgr. Hana Janušková - člen DIK 2
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Dílčí inventarizační komise č. 3
Druh majetku : drobný dlouhodobý majetek,dlouhodobý hmotný majetek, jiný drobný dlouhodobý
majetek, dlouhodobý nehmotný majetek
Středisko: mateřská škola
Jméno a příjmení
Jan Novák - předseda DIK 3

Podpisový vzor

Iva Hollerová - člen DIK 3

Dílčí inventarizační komise č. 4
Druh majetku: drobný dlouhodobý majetek, dlouhodobý hmotný majetek, jiný drobný dlouhodobý
majetek
Středisko: Požární zbrojnice v čp. 24
Jméno a příjmení
Petr Smutný - předseda DIK 4

Podpisový vzor

Mgr. Adam Hübner - člen DIK 4

Dílčí inventarizační komise č. 5
Druh majetku: drobný dlouhodobý majetek, dlouhodobý hmotný majetek, jiný drobný dlouhodobý
majetek
Středisko: ČOV
Jméno a příjmení
Petr Smutný - předseda DIK 5

Podpisový vzor

Miroslav Balatka - člen DIK 5

3.

Dílčí inventarizační komise č. 6 pro provedení inventur ostatních inventarizačních položek:
Předseda komise: účetní
Členové komisí: starosta, místostarosta Obce a zaměstnankyně OÚ
Druh majetku: dokladová inventura rozvahových účtů
Jméno a příjmení

Podpisový vzor

Miroslava Havlíková - předseda DIK 6
Jaroslav Zeman - člen DIK 6
Antonín Kučera – člen DIK 6
Pavlína Klížová -člen DIK 6
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4.

Likvidační komise:
Předseda: starosta obce
Členové: místostarostka, člen zastupitelstva
Jméno a příjmení

Podpisový vzor

Jaroslav Zeman – předseda LK
Miroslav Zmrzlý - člen LK
Miroslava Havlíková - člen LK
Pavlína Klížová – člen LK

Jaroslav Zeman
starosta obce
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