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***

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270l20t0 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

- ZO schválilo realizaci inventur ve dnech 14.12.2020-31,01 ,202I. Rozhodným datem je pak
3 I . 12. 2020. Starosta obce jmenoval j ednotlivé inventarizaěni komise.

inventarizační komise č 1. : předseda Jarmila Lapáěková
členové Cinklová Eva. Mudra Miloslav

pro inventarizaci pohledávek a závazků

inventarizační komis e č.2.z předseda Ing. Jiří Antoš
členové Kohout Pavel, Klara Matějková

pro inventarizaci veškerého majetku a pozemků

Inventa rizačn í činnosti :

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu
s vyhláŠkou a vnitřní směrnicÍ. Metodika postupŮ při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů
inventarizaČní komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.
NedoŠlo k Žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termín prvotní inventury byl dodržen.

1.2. proškolení členů inventarizačních komisí

ProŠkolení proběhlo v budově obecního úřadu dne L4.I2.2O2O po skončení zasedání Zo, přítomni
byli vŠichni Členové, na dŮkaz byly připojeny podpisy na prezenční listině. Součástí školení byly i

zásady dodržení bezpečnosti práce.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.



Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.
U inventur členy komise byla vždy osoba odpovědna za majetek.
Dle plánu inventur byl zjiŠtěn skuteČný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
poloŽek pasiv a podrozvahy, kteni je zaznamenán v inventurních soupisech.
SkuteČný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
poloŽek dle data provedení inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.

2. inventur:

účet
číslo

Název účtu Zůstatek
k37,I2.z020

o1B Drobný dlouhodobý nehmotný maietek 45 003,00
019 OstatníDNM 0,00
o2I Stavbv 13 572 47B,OB
o22 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 179 358,00
o2B prqbný dlouhodobý hmotný majetek 401 936,40
031 Pozemky 2 90I797,63
04I Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 183 3B5,00
o42 Nedokončený dlouhodobý hmotný maietek 35I729,23
07B Oprávky k drobnému DNM nehmotnému maietku -45 003,00
079 Qprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému maietku 0,00
oB1 Oprávky ke stavbám -2 650 925,15
oB2 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům,., -35 892,00
oBB Qptcyky k drobnému dlouhodobému hmotnému maietku _401 936,40
I12 Materiál na skladě 0,00
l32 zboží na skladě 1 510,20
I92 opravné položky k jiným pohledávkám -2 825,00
194 Opravné položky k odběratelům -1 599,80
23I ZBU 2 257 367,20

247 zBÚ - Hostoš 3,36
26I Pokladna B 558,00
262 peníze na cestě 0,00
zB9 Jiné krátkodobé půjčky 0,00
311 odběratelé 9 519,00
374 Krátkodobé poskytnuté zálohy 21 060,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 4 350,00
32I Dodavatelé 55 960,36
331 zaměstnanci 0,00
337 Zdravotní pojištění 0.00
34I Daň z přrjmů 0,00
342 Ostatní přímé daně 0,00
345 Závazky k osobám mimo Wbrané vládní instituce 0,00
346 flq[|gdávky za státním rozpočtem 0,00
34B Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfér 0,00
374 Pijq!é zálohy na dotace 270 000,00
377 ostatní krátkodobé pohledávkv 0,00

37B ostatní krátkodobé záv azkv
3,36

381 Náklady příštích období 0,00
3B3 Výdaje příštích období 0,00
3B4 Výnosy přĚtích období 44 046,00
3BB Dohadné účty aktivní 0,00
3B9 Dotradné účty pasivní 21 060,00
40t mění účetníiednotky 9 7B2 463,57



403 Dotace na pořízenídlouhodobého ma 5 4t5 937
406 oceňovací rozdílv při změně metodv -l57t 614,78
40B Opraw předcházeiících účetních období I773 044,16
419 Ostatnífondy 263 695,09
43I Výsledek hospodařeníye schvalovacím řízení - neinventarizuie se 0,00
432 NerozdělenÝ zis( předchozích účetních obdobi-neinventarizu|e se 1 869 296,19
45I Dlouhodobé úvěry 0,00

Podrozvahové účty:
901 Jiný drobný nehmotný majetek
902 Jiný drobný hmotný majetek
955 Ost.dlouh.podm.pohledávkyztransféru

4 500,00
41474,20

0,00
999 Vyrovnávací ÚČet k podrozvahovým účtům - neinventarizuje se 45 974,20

3. Kontrola hospodaření s maietkem obce. stav pohledávek a závazků.

InventarizaČní komise nezjistila Žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, ktení by se
nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce.

Hmotný a nehmotný majetek vČetně finančního majetku a nedokončených investic je evidován
prostřednictvím softwaru KEO4 firmy Alis, s.r.o. pro evidenci majetku.

InventarizaČní komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy
jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně
uŽÍván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údžby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje
žádná nápravná opatření.

Pohledávky jsou vedeny v účetnictví na účtu 3tt a 315.

4. Vyiádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent, rozdí!ů:
- Při inventarizaci byly zjišteny inventarizační rozdíly.
- Nebyly zaúČtovány předpisy mezd za prosinec I2l2020. Napraveno VD oz2I-00002 dne

3L.L.202L



5. proh!ášení hlavní inventarizační komisel
a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvr,

vyhláŠky Č.27012010 Sb. o inventarizaci majetku ve znění pozdějších předpisů a vnitřní
směrnicí pro proveden í i nventa rizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedeníinventarizace.
Za inventarizační komisi dne 15.1.2021

//
Předseda:Jarmila Lapáčková podpis {,á

/^ /ť
člen: Cinklová Eva podpis #"/

Člen: Mudra Miloslav podpis

Osoba hmotně odpovědná za majetek:

Starosta obce: Miloslav Mudra podpis:

Nedílnou součástí této inventarizační zprávy jsou přílohy:
- Plán inventur včetně podpisových vzorů inventarizačních komisí
- Inventurní soupisy, evidence pohled. a závazktl
- AnalYická předvaha

- Rozvaha k 3l. 12.2020


