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lNVENTARIZAčNí zPRÁVA

Souhrnná zpráva o průběhu a rnýsledku inventarizace provedené ke dni

3L.t2.2ot5

1) DoDRŽENÍ PLÁNU INVENTUR

Pro zajištění provedeníinventarizace byl starostou obce dne 23,LL.}OL5 vydán plán inventur,který

stanovil termín pro provedenífyzických a dokladových inventur: ,

lnventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhty v soutadu s vydaným
plánem inventur vtermínech, které byly stanoveny starostou obce. Vprůběhu inventur nedošlo
k žádným mimořádným událostem ani k narušeníčinnosti inventarizačních komisí.

2| člruruosr lNvENTARIZAčNícH KoMlsí

Členové inventarizační komise byli před zahájením inventur seznámeni s vyhláškou č. Z7O|2O1,0

Sb., o inventarizaci a vnitřní směrnicí obce č.20].1-3 o inventarizaci majetku a závazků v obci

Mladeč, a to prostřednictvím proškolení,.kterého se zúčastnili dne 4.L.2aL6

3) lNVENTURNÍsoUPlsY

Fyzické a dokladové inventury provedla starostou stanovené inventarizační komise, která zjistila

skutečné stavy majetku. Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu

zachyceného v účetnictví obce. Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 26 ti inventurních

soupisech. (Dle přílohy-Soupis k 31.12.2015)

Výsledek l nventa rizace:

Účet 018

019

účet o21"

022

02B

031

032

042

účet 069

Drobný dlouhodobý majetek

Ostatní DNM

Dlouhodobý nehmotný majetek

ostatní dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek

stavby 104.003,736,00

Sam.movité věci a soubory mov.věcí L437.42Z,2O
DDHM 1,358.635,68

Pozemky ' 6.Z9L.37I,2O

Kulturnípředměty t2.442,oo

Nedokončený DHM 924.363,60

Dlouhodobý hmotný majetek tL4.027.97L,58

47,423,30

188.853,00

236.276,3o

1.873.000,00

1.873.000,00
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účet o7B

079

081

082

0BB

účet 1,I2

Účet 231,

z45

účet 311

31,4

315

381

účet 32t

336

33]
342

378

384

389

účet 451

Podrozvahové účty:

účet 901_

902

909

999
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Oprávky k DNM

Oprávky k ostanímu DNM

Oprávky ke stavbám

Oprávky k sam.mov,věcem..,

Oprávky k DDHM

Oprávky k dlouhodobému majetku

Materiál
Zásoby

základní běžný účet ÚsC

Jiné bežné účty

Krátkodobý finanční majetek

odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy

Jiné pohledávky

Náklady příštích období
Krátkodobé pohledávky

Dodavatelé

zaměstnanci

Sociálnípojištění
Zdravotnípojištění
jiné přímé daně

Ostatn í krátkodobé závazky

Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní

Krátkodobé závazky

Dlouhodobé úvěry

Dlouhodobé závazky

Jiný DDNM

Jiný DDHM

Ostatní majetek

vyrovnávací účet k podr.úč,

47,423,30

1.67.873,oo

38.742,478,20

1.119.573,00

1.358.635,68

4L.22o.686,88

]..369,50

1.369,50

4.659,244,88

1-.995,65

4.66t.240,53

2,00o,00

144.890,00

960,00

t.884,70

í49.734.7o

30.832,93

90.803,00

24.252,o0

].1.849,00

L3.447,00

1-.995,65

87,396,00

143,700,00

404.275,58

1.398.632,00

1.398.632,00

44.028,35

494,424,5t

L.761,,67B,83

2.300.131-,69
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4) lNVETARlznČrví nozoít-v

lnventarizaČní komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdí!y, přebytky ani manka.

5) KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE

Při provedenífyzických inventur nebylo zjištěno žádné pochybení při nakládánís majetkem obce,

lnventarizační komise zjistila při inventarizaci pozemků, že na pozemku parc.č, st.]-03, KU Sobáčov
je zapsaná stavba, která není majetkem obce, ale pouze pozemek a stejný případ na pozemku p.č.

168 v KU Mladeč. lnventarizační komise doporučuje dořešit majetkoprávní vztahy S vlastníky

st ave b,

Dále bylo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru pro

evidenci majetku, Evidence nedokončeného majetku je vedena soupisem a přiloženými kopiemi

dokladů" Jedná se o projektovou dokumentaci k investici - úpravy veřejných prostranstvíobce a k

investici - novostavba obecního úřadu,

6) PRoHLAŠENÍ lruvrrurnRIzAČNÍ KoM!5E

lnventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví a
směrnicí pro provedení inventarizace,

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedeníinventarizace.

l nventarizačn í komise:

předseda: Josef Honig

členka: Marie Novotná

členka: Jitka Papulová

člen: Jaroslav Balatka

Sestaveno dne: 9,2.20t6

převzal starosta obce Mladeč: Jiří pekař

Dne: /l,;,u/6
lnventarizační zpráva bude předložena starostou obce zastupitelstvu.


