
II\-vENTARIzačNí zpnÁvn zA RoK 2016

Účetní jednotka:

Obec: Kunějovice
IČ: 00573086

Dafum zpracováni: 27 . l. 2017
Den zahájeru inventarízace: l. Il. 2016
Den ukončení inventarízace: 27 . 1.2an
Den, ke kterému byla inventaňzace provedena: 3I.12.2016

1. Vyhodnocení dodržení whlašky č. 27012010 Sb. a witroorganizační směrnice k inventarizaci

Inventarizaění činnosti: (

\-
1.1 . Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu
s r,yhláškou a,ynitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizacíbyla dodržena.
Podpisy členů inventaÁzaění komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdtly.
Nedošlo kžádnémupracovnímu lxazll. koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termín prvotní inventury byl dodržen

1.2. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměsúranců

Nebyly zjištěny žódné odchyltcy od žádoucího stavu.

1.3.Píijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Inventarizace proběhla řádně, podkllady byty řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.
U inventur byly vždy ďeny lamise osoby odpovědné za majetek
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetlru a závazků a ostatních inventarizačních položek
pasiv a podromahy, lterý je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetlu a závazků a ostatních inventarizačních položek dle
data prov edení inventury.



2. Výsledek inventarizace:

Majetkové účty:

Úeet Text Čristka

částka

Pohledávky azávazW:

Úeet Text

Konečný stav na účtech k 31. 12. 2016:

01 900 DIouhodobý nehmotný maietek 180 000,00

0212a Budovv pro sIužbv obwatelstvu 1 177 329,00

02130 Jiné nebvtové domv a nebvtové iednoikv 75 395,00

0214a komunikace a veřeiné osvětlení 1 668 695.50

02150 Jiné inženýrské sítě 2 213 223,70

Uz ]oU ostatní stavby 793 683,00

a2210 Sam, mov.věci-stroie 63 083,00

02800 DrobnÝ hmotnÝ dlouhodobÝ meietek 181 235,90

0311 0 stavební pozemkv í 0,20

03120 Lesní pozemkv 210 905,90

031 30 zahradv. oastvinv. loukv a rvbníkv 333 057,68

03140 Zastavěná plocha 63107,00

031 50 ostatnípozemky 796 999.92

03,151 pozemkv VB í 00 587.06

31100 Poh|edávkv 1 347,00

31102 Náiemné restaurace 5 400,00

31410 Zálohv -Záp. ene rqetika 12 600,00

31420 Zálohv - Záp. p|ynárenská 24 640,00

31 500 ostatní pohledávky - odpad 42 006,00

3í510 ostatní pohledávkv - psi 660,00

31 900 pohledávkv - sdílené daně 104 549,91

32101 Dodavatelé - spl, kalendář vedení účetnictví -4 700,00

331 00 zaměstnanci -34 762,00

3361 0 Sociální poiištění -8 584.00

33710 zdravotní poiištění -5 040,00

34200 Daň z příimů FO-ZČ - zálohová -8 550,00

34201 Daň z nříimů rO-Zč - srážkavá -558,00

37800 ostatní krát.závazkv -3 993,00

38400 výnosy příštích období _40 280.00

38900 Dohadné účty pasivní -37 240,00
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Konečný stav hotovost k 31. 12. 2016:

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

Inventarizační knmise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, herý by se
nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce.

Inventarizační komise neshledala závady ve vedení evidence majetku . Inventární lcrtihy jsou vedené
v eleWroniclre podobě a zápisy jsou prováděny průběžně.

Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známlry pošlrození či zanedbání údržby. Majetek v obci je
evidován správně a nedošlo k žádtým ztrátám na majetku, nedošlo k uýznamným lcrádežím majetku
nebo jeho zničení z důvodu živelnych pohrom nebo jiných vlivů. Z tohoto titulu knmise nenavrhuje

Y žádnánápravnáopatření.

Porovnáním stavu skutečného se stavem v účetnictví, byly inventarizační rozdíly proúčtovdny
dle inventarizačního protokolu (proúčtování na příslušné analytiky, vyřazení majetku).

4. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů:
Na základě inventarizace k účetní závěrce roku 20] 6 došlo k seznámení s výsledlE, návrhům na
výazení a zařazení majetlu (seznamy majetku kvyřazení a zařazení), účty, pohledávlql, závazky.

5. Prohlášení hlavní inventarizační komise:

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/]99] Sb., o účetnictví

a směrnicí pro provedení inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následktl za nesprávné provedení inventarizace.

za inv entaňzační komisi :

Umístění majetku: Budova OÚ runaiovice, Kunějovice 28, Požární zbrojnice

Dílčí inventaňzaěu komise: předseda - Pavel Nowak - DIK č. 1

členové -

Josef Hronek - DIK č. 2 ..iM

!, t l
Marie Králová ..,&i**r.*r.-

-

Jiff Lówy, Václav Král (DIK č. 1)

Hana Habartová (DIK č. 2),.ďť&L{'4
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ělenové - Miloslav NováV. ...

Osoba hmotně odpovědná zamajetek:

starosta obce Miloslav Novák : podpis:

Seznam pfiloh:

Inventurní soupisy -poéet; 22

Den vyhotovení inventarizačního zapisu:

,'- .,',- :--* 
l

- Jan Šabacky tÚtK; .........,}.']..l.}.,

V Kuněj ovicích 27 . I. 2016
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Ústřední inl,entarizační komise: předseda - Marek Ludvík ..


