
Městská část Praha-Březiněves Tabulka Ä

Inventarizační zpráva

(počet stran 2)

Název účetní jednotky:
Městská část Praha - Březiněves

Sídlo: U Parku 140/3, Praha 8

iČ: 00240109
Kód inv.místa: 200141

Datum vyhotovení: 15.2.2021

Druh provedené inventarizace Periodická
Předmět inventarizace Majetek,

Pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace 31.12.2020
Datum ukončení inventarizace 31.12.2 020
Datum, k němuž byla provedena 31.12.2020
inventarizace
Seznam právních norem - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
upravujících inventarizaci pozdějších předpisů,
v organizaci: - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizací majetku

a závazků,
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění
pozdějších předpisů

Způsob provedení Fyzická a dokladová
inventur

Členové inventarizační komise

HIK předseda: Petr Petrášek
člen: Martina Vilímková.
člen: Michaela Koukolíčková
člen: Ondřej Nepraš
člen: Lenka Ludvíková Bortlová

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky Č. 270/2 010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení
inventarizace

Naplnění plánu inventur:
Plán inventur byl naplněn dle Příkazu starosty ze dne 9.12.2020.



Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:
ANO

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně
návrhu jejich vypořádání: O
účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

(
Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky Jsi. 4 VYKu/včetně
návrhu jejich vypořádání: O
účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

Dokumentace uložena Michaela Koukolíčková - účetní
(kontaktní osoba):

Podstatné skutečnosti: O

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům: O

Seznam příloh: O

Podp is.V‘,—
Za HIK: předseda: Petr Petrášek

‘‘.. ‚V
člen: Martina Vilímková
člen: Michaela Koukolíčková ‚.--
člen: Ondřej Nepraš
člen: Lenka Ludvíková Bortlová

Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa
Podpis,razitko

Městskú část
15 -- - BŘEZINtVES

U Parku 140/3, 18200 Praha 8
lco: 00240109, tel.: 283 910263
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Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Březiněves Tabulka C

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran 2)

Název účetní jednotky:
Centrum sociálních služeb
Březiněves,
příspěvková organizace

Sídlo: Na Hlavní 14/41, Praha 8

iČ: 06675034
Kód inv.místa: 501125

Datum vyhotovení: 14.2.2020

Druh provedené inventarizace Periodická
Předmět inventarizace Majetek,

pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace 31.12.2020
Datum ukončení inventarizace 31.12.2020
Datum, kněmuž byla provedena 31.12.2020
inventarizace
Seznam právních norem - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
upravujících inventarizaci pozdějších předpisů,
v organizaci: - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku

a závazků,
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění
pozdějších předpisů

Způsob provedení Fyzická a dokladová
inventur

Členové inventarizační komise

1K předseda: Dagmar Špírková
člen: Kateřina Radilová
člen: Ludmila Válková

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2 010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení
inventarizace

Naplnění plánu inventur:
Plán inventur byl naplněn dle Příkazu ředitele CSS Březíněves ze dne 16.11.2020.



Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

ANO
Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky Jsi. 3 VYKu/včetně návrhu
jejich vypořádání: O
účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně
návrhu jejich vypořádání: O
účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

Dokumentace uložena Ludmila Válková - účetní
(kontaktní osoba):

Podstatné skutečnosti: O

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům: O

Seznam příloh: O

Podpis: ‘jZa 1K: předseda: Dagmar Spírková ...‘:

člen: Kateřina Radilová
člen: Ludmila Válková

Centrum críc!i lu5-

‚ . ‚ ‚
přispévková organizace

Statutarni zastupce inventarizacniho mista (reditel PO): Č: 06675034

NaHIavniJ4/41, lB200PrahaB-Bře měves

Podpis, razítko 15 02 2021



Příspěvková organizace MŠ Březiněves Tabulka C

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran 2)

Název účetní jednotky:
Mateřská škola Březiněves,
příspěvková organizace

Sídlo: K Březince 459/3, Praha 8

iČ: 72548223
Kód inv.místa: 502089

Datum vyhotovení: 15.2.2021

Druh provedené inventarizace Periodická
Předmět inventarizace Majetek,

pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace 31.12.2020
Datum ukončení inventarizace 31.12.2020
Datum, k němuž byla provedena 31.12.2020
inventarizace
Seznam právních norem - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
upravujících inventarizaci pozdějších předpisů,
v organizaci: - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku

a závazků,
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění
pozdějších předpisů

Způsob provedení Fyzická a dokladová
inventur

Členové inventarizační komise

1K předseda: Barbora Petříková
člen: Michaela Koukolíčková
člen: Simona Jáchymová
člen: Pavla Šulcová

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2 010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení
inventarízace

Naplnění plánu inventur:
Plán inventur byl naplněn dle Příkazu ředitelky MŠ ze dne 9.12.2020.



Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

ANO
Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky Jsi. 3 VYKu/včetně návrhu
jejich vypořádání: O
účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky Jsi. 4 VYKu/včetně
návrhu jejich vypořádání: O
účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

Dokumentace uložena Míchaela Koukolíčková - účetní
(kontaktní osoba):

Podstatné skutečnosti: O

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům: O

Seznam příloh: O

Za 1K: předseda: Barbora ::::::
Srnonajachymova

Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitelka PO): Mateřská škola Březiněves,

1 -Březe

15 2- 9?1Podpis, razítko -



Hlavní evid. jednotka: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA BŘEZINĚVES

Kód - název evidenční jednotky, ičo
počet Pořiz. evidenční

Celkem za sestavu

<nezařazeno> 1 290 540,00

021 114 29572005647

031 197 119824355,23

036 6 18868112,00

Účet Shrnutí 318 43470306370

Prohlašujeme, že inventarizace nemovitostí byla provedena ve smyslu 29 a 30 zákona č. 563/1 991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
a dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2242 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy
k 37.12.2020. Výsledky inventury nemovitostí byly porovnány se stavem účetnictví a zaznamenány v programu
pro správu a evidenci nemovitostí IS SEM ENO, kde jsou uloženy pod záložkou inventury.

Doba provedení inventury:

Započato dne:

Skončeno dne:
Místo vystavení:
Místo provedení:

Podpisové záznamy: Petr Petrášek 15 -- 7071

provedení inventury: jméno datum podpis

Michaela KoUkoIIČkvá

Ondřej Nepraš

Martina Víhmkov

.udvíkoyá Bortlov* Lsnka

Vytiskl: Michaela KoukoliČková Strana 3 z 3 Dne: 15.02.2021 14:31



t;

Q
L

(D
O

-


