
Účetoi ;"d.rotka: Obec Kunějovice
IČ:00573086

Inventar ízačni zpr áv a za í ok 20 I 4

Řaana periodická inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2014 podle míst uložení majetku.

Byly provedeny inventury ýzické i dokladové.

Okamžik zahájení inventarizae e: l. í í. 2014

Okamžik ukončení inventarízace: 27. ]. 20 1 5

Závérečný protokol o provedení inventaizace:
V pruběhu inverrrarizace se nevyskytly žádné problémy, inventurabyla provedena řádně.

Všechna zjištění byla zapséna do inventurních soupisů a tyto jsou uloženy v šanonu účetní závěrky.

Byla porovnána skutečná hodnota majetku azávazků s jejich hodnotou vedenou v účetnictví anebyly

zjištěny rczdtly.
:

.-zl. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. TaDUU Sb. a vnitroorganizaění směrnice k inventarizaci.

lnventarizační činnosti :

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl věas rytaeovátt a řádně sehválen. Inventarizaění komise postupovala v souladrr
s lyhláškou a vnitřní směmicí. Metodika postupů při inventarizacibyla dodržena.
Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozďily.

Nedošlo k žádnému pracovnímu ixazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termín prvotní inventury byl dodržen

1.2. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Neby$l zjištěny žádné odchylfu od žádoucího stavu.

,1.3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur" k informačním tokům
V

Bez přijaých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na slaltečnost.

U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zji§ěn skutečrry stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv
a podromahy, ktery je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazlcti a ostatních inventarizačních položek

dle data provedení inventury.
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2. Výsledek inventarizace

Majetkové účtv:

ÚOet Text

Závazky apolůeďávk_y:

Úeet Text

Konečný stav na účtech k 31. 12. 2014:

úret Č. rietu a bankovní ústav

částka v kč

črástka v kč

cástka v I(č

zLLv Budovy pro služby obyvatelstvu /J).óol

2130 Jiné nebýové domy a nebýové jednotky 75.395

0214a komunikace a veř. osvětlení 1.668.695,5

02150 Jiné inženýrské sítě ) )17 ))?,7
H.2LJl!!JJ,

02160 Ostatní stavby 793.682

221a Sam. mov. věci - stroje 63.083

02800 Drobný hmotnY dlouhodobý majetek I66.462,9

31 100 Pohledávky 4387

3Il02 Nájemné restaurace 3600

31410 ZáIoíly - Záp. energetika 32984

3I42a ZáIohy - Záp. plynarenská l5300

3 1500 předpis - kom. odpad 9874

32100 Dodavatelé -405

2IaI Dodavatelé - sp1. kalendář účetnictvi -12000

231l0 BU CS _3172937110100 |.469.081,36

Z) IZv Bv1 - 25295257710300 0.0

23I30 Bvd - 94-1041837Il07I0 L43.593,23

}
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podrozvahové účty:

Úret Text cástka v kč

|,

90200 |Jiný drobný diouhod. hmotnY majetek i 0.0

Účet qSO 00 - nemovitostizatížené věcným břemenem

98600 |Ostatni dlouhodobá podmíněná pasiva | - t+.O+r.+S

c- pozemek 
I druh
břerreno chůze a lu,dv, poz_ p. é- a26.l3

Kě
1 326l3 2 376-5c

2 299 zťž. a provoz, vedení el. energie, poz. p.č. 299 712.ac
}33 z.ťž. a provoz. vedeníel. energie, poz, p,č.833 a 2a1,7-j
}oo z.ř'z.- a provoz. vedeníel. enerqie, poz, p.č. 3OO 239,o€
]elkem 9 233.6a

zřÝení a provoz vedení el_ enerqie a33-33
srrťouva č. lV-í2-oo05737í3 - Č=- Distribuce

náhrada za věc. břerreno Telefonica 600.o(

E rrěcné břerreno í ooo-o(

}ELKEM 14 o43-4t

_3. 
Kontrola hospodaření s majetkem obce. stav pohledávek a závazků

i2/.'v Inventarizační komise nezjistila žádné zavady při skladování zásob, ani cizí majetek, který by se nacházel
v prastorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce.

Inventarizační komise neshledala žádné zúvady ve vedení evidence tnajetku. Inventární lcrtihy jsou vedené
v elelďronicke podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nel,ykazuje
známlgl poškození či zanedbání údržby. Majetek v obci je evidován správně a nedošlo k žádrťý,ln ztrátám
na majetlal, nedoŠlo k uýznamnym lcrádežím majetku nebo jeho zničení z důvodu živelrrých pohrom nebo
jiných vlivů. Z tohoto titulu komise nenawhuje žódnó nápravná opaření.

4. Vyjádření hmotně odpovědného pracovnika ke vzniku invent. rozdílů

Na základě inventarizace k účetní závérce roku 2014 došlo k seznámení s v}sled§, návrhům rtavýazetú
azaŤazeni majetku (seznamy majetku kvyřazerlt a zďazeni), účty, pohledávky, závazky.

l
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5. prohlášení hlavní inventarizační komise:

Inventarizace byla provedenav sottladu s ustg,noveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a srněrnicí
pro provedení iny'entarizace. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

\íísto nmístění majetku: Budova OÚ t<unaiovice, Kunějovice 28, Požární zbrojnice
Jméno bmotně odpovědné osoby: Miloslav Novák, starosta

Dílčí inventarizační komise: předseda - Vladimír Habart - DIK č. 1 t*.^ á-_*_-

- Josef Hronek- DIK č. 2

členové - Jiří Lów1,, \iáclav Kťál (DIK č.

lW
.......t*lt........

Marie Králová Í*"r-;...,rtJt*-

- Josef Pikal (UIK)

Osoba hmotně odpovědná za majetek:

Starosta obce Miloslav Novák :

š.r- -,- §ez}am pnloh:

Inventurní soupisy - počet:

V Kunějovicích}7 . 1.2015

podpis: ak=^
OBEC KUNĚJOVICE

Kunějovice 28
330 35 Líšťany

Ičl 00573086, Tel,1 37? 927 07a
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ADMllNV/ l 2/27-0 l i20 l 5-t,Lt.

l') () 1 5 ) ( ) be t, K' u ně j ol, i<,e

lnv ziipis 21-01l20l5 Stranir: 4 zc 4


