
Městské lesy Opava, Skřipov 110,747 45 
IČ: 00849669 

Inventarizační zpráva za rok 2014 

Datum zpracováni: 09.02.2014 
Příloh: 1 

1. Vyhodnocení dodržení vyhlá~ky ě. 270 I 2010 Sb. a vnitroorganizaění směrnice 
k inventarizaci 

Inventarizační činnost 
1.1. Plán Inventur 

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly 
v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupu při 
inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačnich komisi byla dodržena. 
Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vory a nebyly 
zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými 
osobami proběhla. Tenníny inventur byly dodrženy 

1.2. Prolkolení ělenů ioveotarizaěnich komisí 
Proškolení proběhlo dne 29.08.2014 a 24.10.201. Provedení proškolení je doloženo 
presenční listinou. Součásti školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 

1.3. Podmínky pro ověřováni skutelnostf a souěinnosti zaměstnanců 
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího staw. 

Přijatá opatřeni ke zlepšeni průběhu inventur, k informačním tokům 
Bez přijatých opatřeru. 
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. 
u inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. 
dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních 
inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v ínventurnich 
soupisech. skutečný stav byl porovnán na účetni stav majetku a závazků a ost. 
inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány 
rozdílové inventury na přírůstky a úbytky vč. vypořádaných indent. rozdílů do data 
inventarizační zprávy. 
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Informate o inventarizačních rozdOech, zúčtovatelných rozdOech a 
dalších zjištěních. 

a) Inventurní soupis č. 1 
Inventura MTZ na stt. Ol a stř. 03 

Popis ziiitfní Stanovisko odp.osob. 

žádná 

b) Inventurní soupis č. 2 
Inventura dříví na lesnických úsecích a ex.skJadě. 

Popis zjištěni 
Odvozrú místo: Inventurou byl zjištěn přebytek 
0,26 m3 dřiví v součtu za všechny úseky. 

Expediční sklad: Inventurou byl zjištěn přebytek 
3,52 m3 dříví. 

Oba přebytky byly naskladněny. 

c) Inventurní soupis č. 3 
Inventura sazenic 

Popis zjiltění 

Stanovisko odp.osob. 

Přebytek je v rámci normy 

Přebytek je v rámci normy 

Stanovisko odp.osob. 
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d) Inventurní soupis č. 4 
Inventura investičního majetku. pohledávek a závazkň 

Popis zjiitění 

žádná 

Za ústřední inventarizační komisi: 
Předseda: Ing. René Binar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 

Stanovisko odp.osob. 
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