
Zpráva o výsledku inventarizace v ZŠ Proseč

Dne  20.12.2011  proběhla  v základní  škole  inventura  hmotného  a 
nehmotného  majetku  za  přítomnosti  všech  členů  inventarizační  komise  ve 
složení: pan Josef Soukal, paní Jarmila Broulíková, paní Hana Boušková, paní 
paní Alena Jadrná a paní Jaromíra Pospíšilová.

Dlouhodobý nehmotný majetek  jsme v roce 2011 žádný nenakupovali, 
konečný stav činil 76 576,50 Kč.

Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek  byl  nakoupen za  15 360,-  Kč, 
konečný stav činil 208 677,30 Kč.

Dlouhodobý  hmotný  majetek  nebyl  nakoupen,  konečný  stav  činil  358 
755,98 Kč.

Drobný  dlouhodobý  hmotný  majetek  jsme  nakoupili  za  74  504,-Kč 
vyřadili jsme majetek v poř.ceně  60 467,30Kč  a konečný stav byl 1 944 060,60 
Kč.

Učební pomůcky jsme nakoupili za 149 643,00 Kč, vyřadili za 23 600,-
Kč,  takže  k 31.12.2011  jsme  měli  v ZŠ  učební  pomůcky  v   hodnotě  1 949 
028,92 Kč.

Stavby zůstaly v roce 2010 beze změny, tzn. 185 756,00Kč.
V žákovské  knihovně  byly  na  počátku  období  knihy  v hodnotě  187 

462,20 Kč, nakoupili jsme za 10 822,-Kč, úbytek způsobený ztrátou knih  byl 
227,-Kč, konečný zůstatek  198 057,20 Kč.

V učitelské  knihovně  jsme  měli  na  počátku  období  knihy  v hodnotě 
75 258,17Kč, nakoupili jsme za 1 303,-Kč, konečný zůstatek byl 76 561,17Kč. 

Dále  byla  provedena  inventura  podrozvahové  evidence  –  učební 
pomůcky,  provoz  a  nehmotný  majetek  pod  stanovený  limit,  budovy  ve 
výpůjčce, zápisy jsou součástí inventurního soupisu ZŠ.

Na konci období proběhla rovněž inventura ve školní jídelně. Na skladě 
ŠJ byly potraviny v celkové hodnotě 46 660,45 Kč a zásoba potravin na pitný 
režim v hodnotě 1 921,30 Kč,  magnetické  karty  v hodnotě 2 800,-Kč a  čipy 
v hodnotě  900,-Kč.

V pokladně byl k 31.12.2011 konečný zůstatek 8 719,- Kč.
Zúčtovatelné rozdíly nevznikly. V důsledku toho nebyl podán návrh na 

vypořádání zúčtovatelných rozdílů. Během inventarizace nebyly shledány žádné 
nedostatky a nebylo nutné přijmout žádná nápravná opatření.

V Proseči 18.1.2012 Členové inventarizační komise:
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