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lNVENTARlzAčNí zPRÁVA

5ouhrnná zpráva o průběhu a v,ýsledku inventarizace provedené ke dni

3t . L2.2076

1) DoDRžENí PLANU |NVENTUR

Pro zajištěn í provedení inventarizace byl starostou obce dne 7. 11. 2016 Wdán plán inventur, který
stanovil termín pro provedení fyzických a dokladových inventur

lnventarizační komise tímto konstatuje, že veškeré inventury proběhly vsouladu s Wdaným
plánem inventur v termínech, které byly stanoveny starostou obce. V průběhU inventur nedošlo
k žádným mimořádným událostem ani k narušeníčinnosti inVentarizačních komisi.

2) člNNosT lNVENTAR|ZAčNícH KoMlsí

Členové inventarizační komise byli před zahájením inventur seznámeni svyhláškou č.2]o/2.oro
sb., o inventarizaci a Vnitřní směrnicí obce č. 2011-3 o inventarizaci majetku a záVazků v obci
MIadeč, a to píostřednictvím proškoleni, kterého 5e zúčastnili dne2.1.2oL7.

3) lNVENTURNÍ soUPlsY

Fyzické a dokladové inventury provedla starostou stanovené inventarizační komise, která zjistila
skutečné stavy majetku, Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stav(-l a stavu
zachyceného V účetnictví obce. Výsledky inventur byly zachyceny Vcelkem 25 inventurních
soupisech. (Dle přílohy - soupis k 31. 12, 2016)

Výsledek lnVentarizace:

Účet otg - Drobný dlouhodobý majetek
019 - ostatníDNM

tjčet ozt - stavby
o22 - sam. movité Věci a soubory věcí
028 , DDHM
031 - Pozemky

032 - Kulturnípředměty
o42 - Nedokončený DHNy'

40.423,30

188.853,00

ro4 .251,.243 ,9o
1.363.73a,2o

1,436.109,28

6.284.544 ,7 o

92.544,oo

5,138.002,81

Účet oo9 - ostatn í dlouhodobý finanční majetek 1,873.oo0,oo
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Účet o78

o79

081

082

088

účet ltz

Účet 231

245

263

311

374

315

účet 3zt
331

336

337

342

349

3-74

378

384

389

Účet 451

Podrozvahové účty:

účet got

9o2
909

999
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opráVky k DNM
oprávky k ostatnímu DNM
opráVky ke stavbám

oprávky k sam. moV, věcem,,.

opráVky k DDHM

Materiál

Základní běžný účet Úsc
Jiné běžné účty

ceniný

odběratelé
Krátkodobé posk,ytnuté zálohy
liné pohledáVky

DodaVatelé

zaměstnanci

sociálnípojištění
Zdravotní pojištění

Jiné přímé daně

Závazky

Krátkodobé přjjaté zálohy na transfery

05tatn í krátkodobé záVazky

Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní

DloUhodobé úVěry

Jiný DDNN4

Jiný DDHM

ostatnímajetek
VyrovnáVací účet k podr. úč,

40.423,3o

167.873,oo

43.746 .549,2o

7,725 .41-L,oo

t.436.7o9 ,28

1.069,00

Učet

4 .41,4.254,32

3.972,97

24.360,0o

83.903,90

152,890,00

0,00

47.756,45

82.966,00

25.018,00

12.ý8,oo
12.27o,o0

3.000,00

27.465,0o

3.972,97

86.350,54

152.200,00

1,045.064,,00

48,496,35

460.898,97

7.7 40.67 5 ,o1
2.25o.o7 o,33
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4) lNVENTARIZAČNÍ RozDÍtY

lnventarizační komise prohlašuje, že nebyly ziištěny inventarizační rozdílý přebytky ani manka.

5} KONTROLA HOSPODAŘENÍS MAJETKEM OBCE

Při provedeni fyzických inventur nebylo zjištěno žádné pochybení při nak|ádání s majetkem obce.

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

evldenci majetkU. Evidence nedokončeného majetku je Vedena soupisem a přiloženými kopiemi
dokladů.ledná se o projektovou dokumentaci k investici- úpravy Veřejných prostranstviobce a k

investici - novostavba obecního úřadu.

6) PRoHtAŠENÍ lNVENTARlzAČNÍ (oMls

lnventarjzace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/7997 sb,, o účetniďVí a
směrnicí pro provedení inventarizace.

Jsme sivědomi možných následků za nesprávné provedeníinventarizace,

lnventarizační komise:

předseda: Josef Honi8

Marie Novotná

Jitka Papulová

Jaro5laV Balatka

sestaveno dne:30. 1, 2017

převzalstarosta obce lMIadeč: liří pekař

Dne -3t.4_ .!-! /)
lnVentarizační zpráva bude předložena starostou obce Zastupitelstvu,


