
Obec Mladeč
sídlo: Mladeč 78
lč:oo299219

účet 018

019

Drobný dlouhodobý majetek 4o.423,3o

ostatniDNM 188.853,00

Dlouhodobý nehmotný maietek 229.276,30

stavby !!o,2oo.229,37

sam, movité Věci a soubory mov. Věcí 1,363,138,20

DDHM 1.610,006,28

Dlouhodobý hmotný majetek odpisoVaný L73.773.3?3,85

účet o21

022

028

Účet 031

032

Pozemky

KuIturnípředmětv
Dlouhodobá nehm.

Nedokončený DHM

6,284 .544 ,7 0

92.544,o0

a hm, majetek neodpis. 6.377.08a,-70

lNVENTARlzAčNí zPRÁVA

Souhrnná zpráva o průběhu a vtýsledku inventarizace přovedené ke dni

3L.t2.2oL7

1} DoDRŽENÍ PtANU lNVENTUR

Pro zajištění provedení inventarizace byl starostoU obce dne 1,11.2017 Vydán plán inVentur,který

stanovil termín pro provedení íyzických 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 s Vyhláškou č,210/2070

sb., o inventarizaci a vnitřní směrnicí obce č.2011-3 o inventarizací majetku a záVazků V obci

MIadeč, a to prostřednictvím píoškoiení, kterého se zúčastnili dne2.!.2018

3) lNVÉNTURNÍ soUPlsY

Fyzické a dokladoVé inventury provedla starostou stanovené inventarizační komise, která zjistiIa

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

zachyceného V účetnictví obce. Výs|edkY inventur by|y zachyceny celkem V 25 inventuíních

soupisech, {Dle přílohy - soupis k 31,12.2017)

Výsledek lnventarizace:

účet o+z 398.563,60
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účet o78

079

081

082

088

účet ltz

ostatní dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý íinanční majetek

opráVky k DNM

opráVky k ostanímu DNí\4

oprávky ke stavbám

opráVky k 5am.mov,Věcem,..

oprávky k DDHM

oprávky k dlouhodobému majetku

Materiá|

zá§oby

opravné položky

Základníběžný účet Úsc
Jiné běžné účty

ceniny
Krátkodobý íinanční majetek

odběratelé
Krátkodobé poskytnuté 2álohy

liné pohledáVky

Krátkodobé pohledávky

DodaVatelé

Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé závazky

zaměstnanci

sociální pojištěni

Zdravotnipojištění
zúčtování §e zaměstnanci

Jiné přímé daně

Kr, přij, zálohy na transfery

ostatní krátkodobé záVazky

Jiné krátkodobé pohledávky a závazky

1,873.000,00

1.873.000,00

40.423,3o

188,853,00

45.607.236,2o

1,162.619,00

1.610.006,28

4a.6o3,!37,78

1.395,00

1.395,00

96,00

3.098,337,55

4.!93,7 L

14.910,00

3,777.441,26

63,286,80

199.760,00

480,00

263.526,80

30,351,57

54,063,37

84,4L4,94

118.386,00

40,054,00

18.687,00

777,727,oo

77,333,oo

20.857,oo

4.793,77

25,o3o,77

úiet tgz

účet 231

245
263

účet lrr
314

315

t]čet 331

336

337

účet 321

324

účet 342

účet :zq
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t]čet 451

Podrozvahové účty:

účet 9ot
902
909

999

Výnosy přištích období

Dohadné účty aktivni

Dohadné účty pasivni

Účty příštích období

Dlouhodobé úVěry

Dlouhodobé záVazky

Jiný DDNM

Jiný DDHM

ostatnímajetek
VyrovnáVacíúčet k podr, úč.

90.664,02

54.063,37

199,760,00

236.360,65

697,496,0o

691.496,00

48.496,35

4a1,799,97

1.695.809,54

2.227 ,5o5 ,86

4) lNVETARIZAčNí RozDíLY

lnventarizační komi§e prohlašuje, že neby|y zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka,

5) KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE

Při provedenífyzických inventur nebylo zjištěno žádné pochybení při nakládání s majetkem obce,

Dá|e bvlo zjištěno, že hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softWaru pro

evidenci majetku. EVidence nedokončeného majetku je Vedena soupisem a přiloženÝmi kopiemi

dokladů. Jedná 5e o projektovou dokumentaci k investici - novostavba obecního úřadu, územní

plán,
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6) PRoHLAŠENÍ lNVENTARlzAČNÍ KoMlsE

lnventarizace byla provedena V souladu 5 ustanovenim zákona č.563/1991 5b., o účetnictví a

5měrnici pro provedení inventaíizace.

.|sme si Vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace,

lnventarizačni komise:

předseda: MarieNovotná

členka:

členka:

člen:

Lenka Červenková

Jitka Papulová

JaroslaV Balatka

sestaveno dne: 19,1.2018

převzal starosta obce Mladeč: Jiřípekař

Dn e:

lnventarizační zpráva bUde předložena starostou obce zastupitelstvu,


