
Zápis o činnosti finančního výboru za 1. Q 2016 

Předmět jednání:  

1. Inventarizace majetku a závazků obce Vrátkov za rok 2015  

2. Strategický plán rozvoje obce 

3. Revize smluv  

 

Členové: předseda: Andrea Mulicová, DiS., člen: Ing. Jana Hlavničková, člen:Jiří Rišlink. 
 

Ad1) Inventarizace majetku a závazků obce Vrátkov za rok 2015  
 

Inventarizace majetku a závazků za rok 2015, tj. ověření stavu majetku a závazků obce Vrátkov k 31.12.2015  

inventarizační komisí (ve složení: předsedkyně – A. Mulicová, člen – Ing. Hlavničková a p. Rišlink) byla provedena 

dne 19.1.2016. Inventarizační komise provedla porovnání skutečného stavu majetku a závazků a ostatních 

inventarizačních položek aktiv, pasiv a podrozvahy se stavem uvedeným v účetnictví. Žádné inventarizační rozdíly 

nebyly zjištěny. Více viz. Inventarizační zpráva za rok 2015, která je přílohou tohoto zápisu.  
 

Žádné doporučení nebylo přijato.  
 

Ad2) Strategický plán rozvoje obce 

 

Finanční výbor se v 1. Q 2016 začal zabývat zpracováním návrhu dokumentu „Strategický plán rozvoje obce“.  

Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vyjadřující předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším 

časovém horizontu, který vychází z aktuálního stavu (demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a 

ekologického).  

Dokument byl zpracován a bude elektronicky odeslán zastupitelům obce do tzv. „prvního kola připomínkového 

řízení“. Dále předpokládáme, že dokument bude po tomto kole připomínek upraven a následně zveřejněn na stránkách 

obce za účelem připomínkování ze strany veřejnosti.  

 

 

Příloha: 

1) Inventarizační zpráva rok 2015 

 

Ve Vrátkově dne 29.02.2016    Zpracovala Andrea Mulicová za FV dne: 29.2.2016                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dokument


Příloha č. 1 

Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků 

obce Vrátkov za rok 2015 

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

č. 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Směrnicí č. 9 Inventarizace a Plánem inventur majetku a závazků 2015 

byla v souvislosti s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 provedena inventarizace veškerého majetku a závazků obce 

Vrátkov k 31.12.2015. 

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 a Směrnice č. 9 Inventarizace: 

Inventarizační činnost: 

1.1. Plán inventur 

Plán inventur majetku a závazků 2015 byl řádně a včas zpracován a schválen, viz usnesení zastupitelstva obce 

č. 30/2015. K provedení inventarizace byla dle schváleného plánu inventur stanovena inventarizační komise 

ve složení: předseda: Andrea Mulicová, DiS., členové: Ing. Jana Hlavničková, Jiří Rišlink. Inventarizační 

komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci 

byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory, rozdíly nebyly 

zjištěny. Inventura byla zahájena a ukončena dne 19.1.2016. Termín inventury byl dodržen.  

1.2. Proškolení členů inventarizační komise 

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne 28.12.2015 v budově OÚ, proškolení je doloženo 

podepsaným Protokolem o proškolení členů inventarizační komise. Součástí školení byly rovněž zásady 

dodržování bezpečnosti a zdraví při práci.   

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců 
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.  

 

2. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům: 

Inventarizace majetku a závazků proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnosti. U 

inventur byly přítomny osoby odpovědné za inventarizovaný majetek. Dle Plánu inventur majetku a závazků 

2015 byl zjištěn skutečný stav inventarizačních položek, tento stav byl porovnán na účetní stav. Tyto 

skutečnosti v členění inventarizačních položek (analytický účet) byly zaznamenány v inventurních soupisech.  

K zjištění skutečných stavů majetku a závazků k 31.12.2015 byly provedeny: 

- fyzická a dokladová inventura vlastního dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku a 

peněžních prostředků v hotovosti,  

- dokladová inventura pozemků, staveb, vlastního dlouhodobého a drobného dlouhodobého nehmotného 

majetku, dlouhodobého finančního majetku, nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, pohledávek, 

závazků, podmíněných pohledávek, podmíněných závazků, podrozvahové evidence, vlastních zdrojů krytí, 

ostatních aktiv a pasiv jinde neuvedených a peněžních prostředků na bankovních účtech.  

Žádná opatření nebyla přijata.  

 

3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech_ 

Porovnáním skutečného, inventurou zjištěného stavu a účetního stavu veškerého majetku a závazků 

obce Vrátkov k 31.12.2015 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.  

 Žádný majetek nebyl navržen na vyřazení.  

 

Přílohy: 

1. Seznam inventarizačních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů, 

2. Soupis inventurních položek  

 

Ve Vrátkově dne 19.1.2016 

předseda: Andrea Mulicová, DiS.,      Ing. Václav Pažout 

členové:  Ing. Jana Hlavničková,                              starosta obce  

 Jiří Rišlink.  


