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1 . Úvodní ustonovení

1- Legislativní rómec

1' 1. Povinno st inventarizovat maj etek a závazky účetní j ednotky upa!'uj e:
C Zákon č. 56311991 Sb' o účetnictví, ve zrění pozdějších piedpisů
l české ťrčetní standardy' ve znění pozdějších předpisů
. Vyh]áška č' 505/2002 Sb'' ve znění pozdějších předpisů
. vnitřní směrnice organizačního a kontrolního systému obce, ve

předpisů
l.2. Zákon č. 563n991 sb. o účetnictví, ve znění pozdějŠích předpisli
inventarizace:

znění pozdějších

stanoví povinnost

s ó odst' 3

Účetníjednotkyjsou povinny inventarizovat majetek a závazky podle s 29 a 30'

$ 8 odst' ,l

Účetnictví účetní jednotky je průkazné' jestliŽe všechny účetní Zinamy jsou p1ůkazné
a účetnijednolkd proveďa inrenlarizaci. 

s 29

1. Účetní jedíotky inventalizaci zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závMků
a ověřují' zda zjištěný skutečný stav odpovídá sta\,1r majetktr a závazků v účetnictví
a zda nejsou dány důvody pro účtovlíní o poloŽkách podle $ 25 odst. 2' InventaŤizaci
účetní jednotky provádějí k okamžiL-u' ke kterému sesta\rrjí účetní závěrku jako
řádnou nebo mimořádnou (dále jen 

',periodická inventarizace") a plo účely podáni
Íávrhu na v}Ťovnání. V případech uvedených v odstavci 2. účetní jednotky mohou
provádět inventalizaci i v pruběhu účetního období (dáe jen 

',pruběžnáinventarizace"). Ustanovení o plovádění inventarizací poďe zvláštnich právních
předpisů nejsou tímto dotčena.

2. Pruběžnou invelÍalizaci mohou účetní jednotky prov.ídět pouze u zrisob' u nichž účtují
podle druhů, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku' jenŽ vzhledem
k funl<ci' kterou plní v účetní jednotce, je v sousta\'ném pohybu a nemá stalé místo'
kam náleží (dríle jen 

',domovské místo"). Temín této inventarizace si staDoví sama
účemí jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí b]ý1 takto
inventarizován alespoň jednou za účetní období.

3. Učetní jednotky jsou povinny prokiia1 plovedení inventalizace u veškelého majetku a
závazků po dobu pěti let po jejím provedení.

s30

1. Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při inventarizaci zjišt'ují:
a) |'zickou inventurou u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku
b) dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních položek

majetku, u nicbŽ nelze plovést íj'zickou inventuru a t)'to stavy zaznamenat
r irrenturnich soupisech.
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2. Inventurní soupisy jsou pnikazné účetní zázÍBÍíry, kÍeÉ musí obsahovat informace
umožňující zjistit:

a) skutečnosti podle odstavce 1 tak, aby bylo moŽné zjištěný majetek a závazky
jednoznačně určit
podpisový zríznam osoby odpovědné za zjištění skutečnosti podle písm. a)
a podpisový zríznam osoby odpovědné za provedení inventa zace
způsob zjišťování skutečných stavů
ocenění majetku a závazků k okamžil_u ukončení inventury i pro účely
S 26 odst. 3

e) okamžik zahájení a okamžik úončení inventury
3. V piípadě plovádění pruběžné inventalizace mohou bý inventumí soupisy

podle odstavce 2 nahrazerty pdlkazným účetním záznamem o Fovedení ryzické
inventtuy a o vyúčtování iÍveÍtaŤizačních rozdílů.

b)

c)
d)

Fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze plovést ke konci rozvahového
dÍe' lze provést v pruběhu posledních čryi měsíců účetního období, popřípadě
v prvním měsíci následujícího účetního období. Při1om se musí prokáza1 stav
hmotného majetku ke konci rozvahového dne sta\T fuzické inventury opraveným
o příústky a úb}'lky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventuly
do konce účetnfllo období, popřípadě za dobu od začátku následujícího účetního
období do okamžiku úončení szické inventury v p1vním měsíci tohoto účetního
období.
Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem
v účetnictví' které nelze prokiízat způsobem stanoven]frI tímto z.ikonem' kdy

a) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko,
popřípadě schodek u peněž]ich hotovostí a cenin

b) skutečný stavje \Tšší neŽ stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek
InventaŤizační rozdíly vyúčtují účetní jedÍotky do účetního období, za které se
inventaÍizací ověň]je stav majetku a závazků

2. Zóvoznost směrnice

2.1. Poďe této směmice a zásad vní uvedených postupují všichni pracovníci, kteří svou
náplní práce mají vliv na splávnost plovedení inventařizace. Patří k nim mimo pracor'rríků
odpovědných za majetek a závazky a pracovníků s podepsanou bmotnou odpovědností
i členové inventaÍizačních komisí, členové zastupitelstva obce, členové kontrohího
a finančniho výboru. Tedy všichni ti, kteří hospodaří s majetkem obce.
2.2; Touto směmicí jsou povimi se řídit i ostatní pracovníci obce, kteří se stanou účastníky
účetních piípadů a inv entaizace.
2.3. Tato směrnice je zlíoveň záýaziá pÍo postl.lpy a pláce na inventarizaci majetku
e závazkÍt

3. Cile a Předmět inventorizoce

3.1. Inventarizace majetku a závazků je jedna z hlavních podmínek zabezpečujících
přůkaznost účetnictví (s 8 odst. 4)' Pii iíventadzaci se polovná stav majetku a závazků
a jejich ocenění vedené v účetnictví se skutečností.

4.

5.
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3.2. Tato směmice upravuje provádění inventaŤizací veškelébo majetku (vlastního a cizího) a
závazků vedených v účetnictví a v operatir,ní evidenci.
3.3' Předmět inveltarizace je specifikován podle účtového lozvrhu a knih operativní
evidence.
3.:Í. lnventalizace se provádí vždy ke dni řádné a mimořádné účetní závěrky.
3.5. Předmět iDventalizace se každý rok aktualizuje.

4. Účel a zásody inventorizoce

4.1. lnventarizací je třeba dosiíbnout odsouhlasení skutečného stavu majetku a závazků se
stavem zachyceným v účetnicfví a lypořádat případné inventařizační rozdí|y.
4.2. Inventarizace musí zahmout soubor činností, kteý obsahuje:

. zjištění skutečného sta\'u majetku a závazků ke dni inventalizace

. vyčísleíí rozdílů mezi skutečným stavem a účetním stavem. např. poškození. ztráta'
\.- krádeŽ' chyba v zaúčtovárri atd.

. neúmyslné chyby v účetních zápisech se opraví na podkladě řádných účetních
dokladů před vyčíslením konečných inventarizačních rozdílů

. stanovení způsobu vypořádrání zjištěných rozdílů, to znamená schodků, přebytků nebo
manko ploti stavům zachycen:frn v účetnictví

. plomítnutí upřesněných údajů v účetnictví (např' Zíměny materiáů apod')
4'3' Inventarizace musí však také zahmout:

. zhodnocení technického sta\.Lr majetku, z kterého může v}plynout nezb}'tnost
provedení údrŽby, oprav' tecbnického áodnocení nebo naopak vyiazení majetku

. zhodnocení využitelnosti a upoaebite]nosti majetku

. další činnosti (např. zjištění poškozeného majetku, starrovení zabezpečení ploti árátě a
zcizení apod')

,l.4. Inventarizace se plovede na všech orgaÍizačních útvarech obecního úřadu.

5. Druhy inventarizoce

5'1. lnventarizace bude provedena vždy nejméně jednou za účetní období.- 
5.2. Přitom přicházejí v úvahu následující druhy inventarizace:

o periodická inventarizace se provede ke dní sestavení řádné nebo mimořádné účetní
závěrky ke konci rozvahového dne

r mimořridná inventalizace v případě výměÍy pracovníka s podepsanou bmotnou
odpovědností v rczsahu této hmotné odpovědnosti ke dni výmény

. mimořádná inventa zace v piípadě rozhodnutí Zastupitelstva obce nebo lozhodnutí
oplávněných orgránů

ó. Předmět a zPůsob provedení inventorizoce

6'1. skutečný stav veškerého majetku a závazků vnaší účetní jednotce lnusí bý Zjištěn
ryzickou nebo dokladovou inventarizací nebo fyzickou i dokladovou inventaÍizari současně.
6.2. Zjištěné stavyje nutno zaznamenat v inventurních soupisech.
6.3' Při iÍventarizaci je nutné postupovat podle účtového rozvrhu'
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7. odpovědnost zo provedení inventorizace

7.1. Starostka je povinen inventarizaci maje1ku a závazků každoročně zabezpečit. odpovídá
každý rok za zpracování alrtuálníro vnitřního pokynu _ plránr-r inventaÍizací, lrtei]f je nedílnou
součástí této směmice a alrtu.ílního příkazu kjejímu provedení. Jeiich prostřednictvím bude
zajištěno splávné a včasné ploviídění iÍventalizace'
7.2. Pro zajištění sllávného provádění inventarizací je \Ydána tato směmice, kteřá stano\uje:

a) druhy majetku a závazků podléha|ící inventarizaci
b) způsoby provádění inventalizace ujednotliqich druhů
c) stanovení a jmenoviíní členů inventalizačních komisí (aktuálně každý rok)
d) poviDnosti a pravomoci inventarizačních komisí
e) časový ha1monogmm _ doba zahríjení, časový plán pruběhu a lhůta ukončení

(aktuálně kťdý rok)
fl vedení dokumentace
g) způsob proj ednávríní výsledků

2. EtoPy inventorizočních procÍ

1. Příprovo ínventorízoce

1.1. Vypracování plránu inventalizace v zákonném temínu
. zajistí stařostka

1.2' Příplava inventumích soupisů
výpisy z datových souboru podle jednotli\"ých skupin majetku a závazků každý rok

. zajistí hlavní účetní
1.3. stanovení a jmenování členů hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) a dílčí
inventarizační komise (drílejen DIK) každý rok

. zajistí starostka
1.4. Harmonogram činností
Na přípravě inventarizace jsou povinrri se zúěastnit jmenovaní pracovníci.
1.5. Pncovníci' kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, budou proškoleni
stalostou, o odpovědnosti a kompetencí placovníků inventalizačních komisí a dále seznámení
detailně s obsahem této směmice včetně všech příloh'
Toto ploškolení a seznámení potvrdí všichni praco\'níci inventarizačních komisí
vlastnonrčním podpisem. Protokol o proškolení komisí je součás1í závěIečného plotokolu
o pIovedené inventalizaci.

2. tnventorizační komise

2.1. Inventarizační komise její irnenování je v souladu s ustanovením ziíkona o účetnictví'
účtovou osnovou a postupy účtování, v platném znění a v souladu s ustanovením této \4dtřní
směmice. SloŽeníje v příIoze č. 5.
2.2. Tato hlar'ní inventarizační komise odpovídá za provedení inventarizace veškerého
hmotného i nehmotného majetku a závazků olganizace včetně zaúčtování inventaIizačních
rozdílů v souladu se zákonem o účetnictví' v platném znění a v souladu s vnitřními
směmicemi.
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2.3. Inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmoÚného majetku a pořizovaného
dlouhodobého majetku:
a) InventaŤizace dlouhodobého drobného nehmotného majetku (018) vedeného v účetnictví
a v operativní evidenci. Členění má návaznost na analýiku v účetnjctýí. Podle této anal}tiky
j sou q'placováíy inventumí soupisy'
skutečný stav bude zijštěn fyzickou a doktadovou inventuou'
b) Inve0talizace dlouhodobého hmotného majetku vedeného v účetnictví (021 xx, 022 xx'
031 xx, 032 xx, 042 xx) a v operativní evidenci'
skutečný stav bude zjištěn t'zickou a dokladovou inventwou.
c) lnventalizace drobného dlouhodobého majetku (028 xx) a v opemli\'ní evidenci.
skutečný stav bude zjištěn fyzickou inventuou'
d) lnventarizace dlouhodobého Íinančního majetku (069 xx).
skutečný stav bude zjištěn dokladovou inventurou.
e) Inventa_rizace íinančních prostředků na účtu 261 (pokladna) a na běŽném účfu (231 10),
účet účelových fondů (236 20)
Skutečný stav bude zjištěn dokladoyou inventurou.
0 Inventarizace pohledávek a závazků na účtech 314)Lx, 315xx, 321xx, 33lv, 336xx, 342xx'
skutečný stav bude zjištěn dokladovou a fyzickou inventMou.
g) Inventarizace účtu podrozvahyje prováděna školou 972 xx' 978 xx
2',l. Jmenovaná dílčí inventaxizační komise odpovídá za provedeni inventu podle přiděleného
místa a chařaktelu majetku.
2.S' Veške1ý majetek obce ZríměIje veden Sw na inventun ch sotlpisech.
2'6' lnventaŤizační komise po ukončení inventur sepíše inventalizační zápis.
2'7' odpovědnost za provedení a nrísledné lThodnocení inventaŤizace veškerého majetku
obce Ziímě] má stalostka obce'

3. Metody Provódění inventorizoce

1. Metody provódění inventorizoce

1'1' Fyzická inventuřa (proh]ídka, počítlíní, vážení, měření apod.):
a) dloúodobý hmotný (případně nehmotný) majetek
b) zásoby
c) peněžní plostředky v hotovosti

1.2. Dokladová inventura G)Iostřednictvím účetních dokladů, pomocí řuzných písemností,
spisů, smluv, dohod, popř. korespondence apod.):

a) dlouhodobý nebmotný majetek
b) cenné papíry a vklady na bantowích účtech
c) peníze na cestě
d) pohledáÝky a závazky
e) poskytnuté zríohy

1.3. Kombinace obou způsobů:
a) hodnol} r podro.l r chor é er idenci
b) dlouhodobý nehmotný majetek
c) pořizovar]ý dlouhodobý majetek
d) přijatá depozit4 hypotéky
e) přísně áčtovatelné tiskopisy
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a) při zjišťování skutečného množství volně uloženého materiálu (uhli, dřeva, písku,

kamene a obdobného stavebního materiálu, apod.).

2. Způsoby provádění inventorizace

2.1. Fyzické inventuly se musí zúěastnit Zaměstnanec odpovědný za inventarizovaný
majetek. Jde-li o inventuru při změně odpovědného pracor,rríka, mirsí se jí zúčastnit
zaměstnanec fiÚkci odevzdávajicí i přejímající. Pokud se ffzické inventury nemůže
odpovědný zaměstnalrec zúčastnit a nikoho za sebe pied stanoven]frn zahájením inventury
neurčil, popř. ani nemohl (např. onemocnění, úmrtí apod'), plovede se inventuÍa za účasti
zaměstnance, ktelého uIčí stalostka'
2.2. U předmětů zapůjčených zaměstnancům k pouŽivání se provádí vždy fyzická inventura,
starostka může u zapůjčených předmětů povolit dokladovou inventuru jen za předpokladu, Že
bude přitom plně zajištěna ochrana majetku.
2.3. Zpřísněná hmotná odpovědnost:

a) u pokladní hotovosti
b) u zásob
c) u majetku a věci' které jsou zapsiíny na osobní kaftě

4. Dokumentoce inv ent orizace

1. Výchozí podklody

1.1. Účetl1í jednotka použije při provádění fyzických zjištění jako podklad následující
evidenci:

r evidence ďoúodobého majetku
. evidence finančního majetku
o evidence pobledávek
r evidence závazků

2. Inventurní soupisy

2.1. Inventurní soupisyjsou průkazné účetní záznamy, líelé musí obsahovat:
. zjištěný stav tak' aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jedĎoznačně určit
o podpisový zríznam osoby odpovědné za zjišÍěli skutečností a podpisoqý zíznam

osoby odpovědné za provedení inventalizace
. způsoby zjišťovlíni skutečných stavů
. ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventuy
o den zahájení a den ukončení inventury

2'2. Inventurni soupisy slouží:
- k zachycení skutečného stavu majetL-u a závazků, u nichž se plováď inventura
- k popisu majetku a závazků (vjednotkách mrložstýí a v ocenění, a to v souladu

a způsobem vedení tohoto majetku a závazků v účetnictví)
2.3. Inventumí soupisy se \'yhoto\'ují:

_ před plovedením fyzických inventur pověřenýn pracouríkem,
- odděleně podle uŽivatelů a podle míst, kde se ma,jetek fuzicky nachIízí
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2'4' Jest]iže se inventlrrní soupisy vyhotovi ze ziLznarrri poiizených při fyzických inventuách'
musí b:ýt zajištěno' aby v těchto zázÍameah nemohlo dochiízet dodatečně ke z]I1ěfuím' a aby
jejich údaje byly do závěrečných inventumích soupisů správně převzaty'
Za zabezpečení těchto zráznamů odpovídá _ stalostka obce.
2'5' Inventuní soupisy podpisují na všech stránkách ělenové' kteří inventuru prováděli'
2.6' odpovědný pracovník za majetek potwď v inventumím soupise, že fyzická invenfura
veškerého majetku, za kteti je odpovědný' byla provedena zajeho účasti, a že žádný majetek
nezatajil' Uvede případné námitky k inventumímu soupisu'

3. Inventorizační zópisy

3.1. Zápis o provedeni inventarizace majetku a závazků obsahuje:
a) druí inventarizace majetkrr, označení inventarizovaného majetku a závazků. jejich

umístění a jména uživalelů odpovědných za majetek
b) den, k němuŽ byla inventarizace provedena
c) den zahájení a den ukončení inventury
d) způsob zjišťování slutečných stavů majetku, pokud není poznamenán v jnventumích

soupisech
e) přehled vyhotovených inventurních soupisů, popŤ' účetních dokladů urěených

k vfúčtování inventalizačních rozdílů
D zjištění a ná1,Ťhy na opatření
g) jména členů ajejich podpisy
h) datum Vyhotovení inventarizačního zápisu a jména a podpisy členů dále se připoji

všechrry doklady související s inventalizací
i) rekapitulace

3'2. Na základě ''Zápisu" bude zpracován seznam inventiímích lozdíiů (pokud jsou) a po
lYjádření bude obsahovat:

a) seznam invelfumích rczdílů na základě ýchozích inventumích soupisů
b) soupis dohledaných předmětů
c) soupis nedohledaných předmětů
d) vyjádření k nedohledaným předmětům
e) jména členů ajejich podpisy
D dahrm vyhotovení
g) podpis starosty

3.3' Zpráva o inventaťizaci
vypracuje ,,Inventa zační záp|s" s ná\Ťhy na vypořádání inventarizačních rozdílů. Ta musí
bý přeďožeía tak' aby o návrhu na v1pořádiiní inventa začních rozdilů se mohlo
Iozhodnout v také ]hůtě' aby bylo zabezpečeno jejich vyúčtování do účetniho období' za které
se inventalizace provádí. Není-li možné vce1é šíň z objektimích důvodů tuto podmínku
naplnit. učini se o této slulečnosli pisenrnj ,/á7nam.

5. Zóvěry z invenŤorizoce

1. Vypořódóní invenforizočních rozdílů

1.1. Inventarizačním rozdílem se rozumí inventarizační manko, schodek u pokladní hotovosti
nebo inventarizační přeb}tek
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1.2. skutečné stavy hospodďských plostředků se musí po zachycení v inventumích soupisech
polovnat se zápisy o stavech tohoto majetku a záýazkÍr v účetnictví nebo v opelativní
evidenci. JestliŽe se při tomto porcvnání zjistí rozdíly, r'yčíslí se vjednotkích množství a
v peněžních jednotkách (inventáÍizaění rozdíly). Nevyjadřujíli se sta\y majetku a závazků
vjednotkách lnnožství, r'yčíslují se inventarizační rozdílyien v peněžních jednotkách.
1.3. Inventalizační rozdíly se písemně zachycují v inventumích soupisech, popř.
inventarizačních zápisech, ve zvláštních přehledech nebo přímo na úěetních doldadech,
najejicM podkladě se inventalizační rozdíly vyúčtují.
1.4. Inventa zační rozdíly zjištěné u majetku a závazků vedených v účetnictví, pokudje nelze
ihned po zjištění vyúčtovat s konečnou p]atností' se zach}tí v příslušném analýickém
vyjádření na zvláštním analýickém účtu nevypořádaných inventa začnich rozdílů' na němŽ
se ponechají aŽ do roáodnutí ojejich vypořádfuí.
1.5. Kompenzace zjištěných inventadzačních rozdílů mezi jednotlivými dřúy majetku
a závazků není povolena.

2. Prošetření inventarizočních rozdílů

2.1. U všech marrk a přebytků se musí pmcovníci odpovědní za majetek lYjádřit kjejich
vzniku. v návrzích na konečné v1pořridání inventalizačních rozdílů se u zjištěných mank
uvede' zda jsou zaviněná nebo nezaviněná a dále se postupuje poďe ustanovení Zákoniku
práce'
2.2. Pii plověřovrání a vzniku inventarizačních rozdílů se rozebere:

. chalakteristika inventumích rozdí]ů
o přičinyinventarizaěníchlozdílů
r r'yjádření hmotně odpovědných osob ke vznikl]ým rozdílům
o návrh na v}poiádání inventarizačnich rozdílů

3- Zhodnocení inventorizoce o Přijetí nóPravnkh opotření

3.1. Mezi základní požadavky na zhodnocení ukončené inventalizace se stanoví požadavky
na:

. zajištění maximální ocfuany majetku
o ověření vlastnických práv
l zamezení možných ztát na majetku
. opatření k lepšímu r,1.ržití maj etku
o propracování vniťních nolem operativní evidence majetku
. \,'l,'užití poznatků z inventa zace k finančnínu fizení

3.2. o náwzích a opatřeních vzešýh z provedených invenfuŤ roáoduie odpovědný
pracovník - stalostka obce _ spolu se členy inventumí komise v takové lhůtě' aby bylo
zabezpečeno jejich vyúčtovríní k 31.l2. běžného roku'
3.3. Výsledky inventaŤizace včetně piijatých opatření se plojednají v zastupitelst\,u včas
(třeba i mimořádně) svolaném tak' aby bylo moŽno včas zaličtovat do období' za které by]a
inventarizace prováděna.
Pokud to ze záVažných důvodů neíí možné' vezne zastupitelstvo qisledky i závěry
inventa zace dodatečně ía vědomí a tím j e schválí.
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3.4. Pro opravy v inventurních soupisech a v inventarizačních zápisech platí předpisy
o opravách zápisů v účetních písemnostech. TýkáJi se opmva skutečných stavů majetku
a závazků' musí b1t pozniímka o provedení opravy podepsiína těmi členy inventalizační

komise a pracovníky odpovědnýrrri za hospodářské plostředky, kteří podepsali opnvovaÍou
písemnost. Dodatečné opravy v invenfumích soupisech t'ýkající se zjištěných skutečných
stavů majetku a závazLů' musí bý písenně odůvodněny.

4- Archivace ínventorizočních doklodů

ÁŤchivace inventalizačních dokladů musí provedena a zabezpečela tak, aby bylo možno
provedení inveDtalizace prckitat po dobu pěti let pojejím provedení'

ó. Zrušovací ustonovení

1.l. Touto směmicí se mění směrnice pokynů pro provádění inventarizace v roce 2007'

7 . Zóvěrečnó ustonovení

1. Přílohy

1.1. Přílohami k této směmici jsou:
1. Příkaz starcstky obce Záměl k plovedení inventalizace majetku ke dni

3.1. 12'2008, pohled,ívek a závazktL
2' UčtoÚ lozvrh inven1alizovaných položek

Z. Aktualizace

2.1, Tato směmice je součástí vnitřrího řídícího, olganizačního a kontrolního systému
obce.

2.2' Tato směmice podléhá aktualizaci podle potřeb obce a změn zákonných norem
a předpisů'

2,3. Ustanoveními této směmice jsou poviruri řídit se všichni zaměstnanci obce.
2.4. Návrh aktualizace a novelizace této směmice podává účetní obce a schvaluje staÍostka

obce.
z.5. Doplňování a piípadné změny uvedených ustanovení smě.nice plováď na návlh

účetní staŤostka obce.
2.6. Směmice nabý.vá účinnosti po schválení stalostou obce'
2,7. Ta1o směmice byla schválena zastupitelstvem obce.

starostka: MalieTlejtnarcvá

Podpis:
),,."* Eil------O''.'..'..........'í''.''.''.''''..'..'

Dne 5-2.2009


