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Plán inventur

ro rok 2021

Obec: Újezd nade MŽí

Účetní jednotka: Újezd nade Mží

lčo: 00573060
Vydává: Eva Jančová - starostka obce Újezd nade MžÍ
Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

majetku a závazků stanovuji tento plán inventur:

Periodická inventura majetku obce provedena k řádné účetní závěrce
k 31.12. 2021.

lnventarizační položky -tzn. syntetické účty majetku a závazků, ostatních aktiv
a pasiv
Na nulové zůstatky analytický účtů nebudou vyhotovovány inventurní soupisy -účty
budou inventarizovány, pokud dle hlavní účetní knihy vykázaly obrat.

(tato výjimka neplatí pro účet 261 -Pok/aďna).

lnventarizovat se budou: pozemky, stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek,
dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný
dlouhodobýmajetek,nedokončenýdlouhodobýmajetek,dlouhodobýfinančnímajetek,

hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, podrozvahové evidence.

lnventarizační činnosti: zahájeny dne 14.01.2022 ukončeny dne 29.01.2022.
Fyzická inventura:

Dokladová inventura:

zahájena dne 14.01.2022 ukončena dne 17.01.2022.

zahájena dne 14.01.2022 ukončena dne 20.01.2022.

Návrh na likvidaci majetku vypracovává inventarizační komise a předá seznam

majetku účetnímu obce do 20.01.2022.

lnventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu

zpracování účetní závěrky s datem 31.12.2021 do 20.01.2022.
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lnventarizační komise budou proškoleny na obecním úřadě dne 15.12.2021

K zajištění inventarizace se zřizuje tato inventarizační komise:

-

předseda

-

členka:

-

člen:

Ladislava Vočadlová
Marie Kopecká
Jan Vočadlo

Náplň inventarizační komise:
provede fyzickou a dokladovou inventuru a odsouhlasení inventurních soupisů
na účetní evidenci -inventarizaci.

vypracuje inventarizační zprávu, ve které mimo jiné uvede rekapitulaci jednotlivých
analytických (028, 022) a syntetických účtů nebo jejich odkazy.

lnventarizační zpráva bude do 31.01.2022 předána starostce obce.

Ujezd nade Mží dne 15.12.2021
OBEC
ÚJEZD NADE MŽÍ

MĚSTO Tol)ŠKOV

33033

(2)

starostka obce Ujezd nade Mží

Prezenční listina Droškolení inventarizační komise ze dne 15.12.2021 :

přítomní členové -funkce

předseda komise:
/
členka komise:

jméno:

Ladislava Vočadlová

Marie Kopecká

člen komise:

Jan Vočadlo

starostka obce Ujezd nade Mží:

Eva Jančová
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podpis:

