
INyENTAnrzačxí zpnÁvazA RoK 2018

tlč,ctnijcanotka:

Obec Kurrějovice
IČ:00573$86

Datum zpracovéni: 25. 1. 2019
Denzahrájení invegtarizace: 3- L-Za§ ( 1. 11- 2$18 }

Den ukončsní irlvr,atďlz:srf,;: 25. 1. 2879

Dgn, ke kůeíÉneu byla invmtarizace trrrovedena: 3t- 12- 2Bl8

1. Vyhodnocení dodržení whlriškv č- 27012010 Sb. a vnitrooreanizační směrni§€ k inventafiza§i

Inventzlrizašnifi nnosti:

1_1_ PLlninventur

Plr{n irrvegtrr byl včas rytwo,vál a Řdně phváen- lnvsxttu7zafui komise poshryovala v souladu
s vyhláškou avniÉní směrnieí- Metodikapostryů fr inventnizaci byladodržena_
Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rczďl7y.

}r{edošlo k ádnému pracovnímu traz.L koordinaf€ inrrentrr s jinými osobarei proběhla
Termínpnrotní byl dodržell

1-2- Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Neíry§y zjištěry žá!&ré odchylb, odžódouciho stava

l.3-Piljaáopatření ke áepšení pruběhu inventur, k informačním tokům

Inventgrizgce probě§ďa řádftě, wdffigáy byly řááně a s"*ěřerry rn sbšečaost_
(J irtveníur byly vždy členy kami,se osoby odpovědné za majetek
Dle plárut iwenhr Wí zjišr,ěýí slaatečrty stav majetful c závazffi a cstafuích inveníarizašních pcložek
p*s* apdrurzvaíey" kteú je zazn*rnea§nv šnventurrldeh sexqkech-
S:baečrý stav byí provnán na účet*í stm wajďbl a zá*"azfuž a ostatníck irweníciměrcích poloŽek
ďle data provedení írwentury.



2. Výsledek inventarizace:

Majetkové účty:

Úeet Text čas*o

Polúediáv§v' aávafu:

t-le.t TCIú Čas*a

oísn DtruhodobÝ Behmobtý maiďek 180fi)O-m

a2lm Budow pro sluáy cňwatetstvu 11T73n.ffi
02130 Jiné nebytové dorny a nebvtové lednotkv 75 395"00

o21& Komunkace a veřeine c€ibní l s6E 695.50

o2,150 Jiné inženýrské sítě 2213223,70
o2168 ostatní s&taty í §84.&55.fr}

a2218 Sam-mov_věei-stroie 63 083,00

0280& DrobnÝ hnpt*Ý dlouttodobú rnai€{id( 2§4 oo6"s2

0312$ Lesní pozemky 499 í64"83

03130 zahradv, pastvinv, loukv a rvbníkv 530 669,66

0314a Zasla,éná ffila 34 65í,Os

03150 ostatní poremkv &7 u7jg
036(F Maletek uÉenÝ k prodeii 109"44

3110o Pohledávky 1u7-ffi
311a2 Náiemné íestaura@ 7 200.m

3,1410 zálohv -záp"enelqetika 14 76o.s0

31428 7 áklhv - 7 áa n'tvnárenská x5 ffi0"08

3í500 nstalní nohlerlávkv - orlnarl 16 367,00

315ío datní oohledátr*v - rei 540.0a

32101
Dodaváelé - spl. kaleí*iřvedení tiHtic-
tví _5 100,00

331@8 zarněstnarcj ,4a 065,GE

333fl) Jiné záva*v vuči zaméstnancum ,22o.0a

33610 Sociální po*§ení -11 o75"m
33710 Zdratro&l pg{§ění -7 u7"@
34200 Daň z příimů FO-ZČ - zálohová _7 485-00

un1 Daň z pňimů FGZČ - §ážkwá 131í,0o
374oo pňiaté zálohv na dotace -,l5 756,00

378ffi o§atní knát_závazkv - 965"00

384o0 výn6y přštiďt období -244w9.44
389oo Dohadne úďy pasivní -29 82o.0o

2



Císlo Název Ucdt Ocenálí
1 3172s371/sÍffi ?3118 4527 121"81
2 3471 053399/0800 23140 328 483.73
2 ,!14-10418371rc710 23l§ u 124,13

Konďní stal na účtech k 3l. 12" 20l8:

KorrďnÝ stav hota1,ost k 3l- 12- 20l8:

Kč
pokladna 26í0o 0.0o

3. Kontrola hospodaření s majetkem obce. stavpohled;ívek a ávazků

Invenírimční komise nezjistila žádné zúpa& při sHadovóní aísob, mi cizí majetek, kerý
by se naclužzel v prostorách hldov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce-

Inventarizační lomise neshledala zavady ve vedení evidence majetlal. Irweníórní laihy jsou vedené
v elefuronické podobě a zapisy jsou prováděry prů,běžně-

Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje zmimfo poškození á zanedbámí úMby- Majetek v obci
je evidován spróvně a nedošIo k žádným nrftóm na majetht, nedošlo ke zjišíěným lrádežím majetku
nebo jeho mičení z df,rvadw živelných poítom nebo jiných vlivů Z tohoto titulu komise nenallrhuje
áífuó nóprawá apatření-

Porovruíním stavu shttečného se stavem v účetníctví byly írrventarizační rozdíIy proúčtovár4l
dle inventarizačního protoknlu (proúčtovóní na příslŇné analytiky, uyřazení majetku).

4- \fujádření trmotně odpovědnóho pracovníka ke v-zniku invent rozdílťr
Na záHadě inventarizace k účetní závěrce roku 2017 došIo k seznómení s uýsledky, návrhům
na uyřazení a zařazertí majetlu majethl kvyřazení a zařazení)" úěty, polďeůivfol, oir*b-

5. Prohlašení hlavní inventarizační komise:

Invenírizase byla provedena v souladu s ustantweními aíkona č- 563fI99I Sb-" o iúčetnictví

a směrnicí pro provedení imyeníarizace-

Jsme st vědamt možných nósledků za nespróvné provedení tnventarizace.

_)



/

zamvffizlÉzíkmi§:

Umístění majetku: Budova OÚ Xu*iovice, Klnějovice 28, Požirní zbrojnice

Ladislav Kadlec ( ělen DIK č. 1)

}vfarie Knílovri člen DIK č. 2

§an& Habartová (DIK č. 2)

Josef ř{ronek (předseda DIK č. 2)

ělenové -Jiří In*y-

- Roman Vacek

Osoba hmotně odpol,ědná za majetek:

starosta obee Jifi Lóvy : podpis:

Semam příloh:

Inventrrmí sorpisy -wčst,- 23

Den r,,vhotovení inventari začního zápisu:

otsEc KUNĚ,IOVICE
Kr.rnějovice 28
óóU óD.t:lsf,an}

Ič: 00573086, Tei.: 377 g27 070

q-

V Kunějovicícb 25. 1, 2019

Dílčí inventadzační komise: piedsoda . _- '
ž- L-

Pavel Nowak - předseda DIK č. 1 . (.........r...rl.-1
láU

- Slavomím Fatráková - člen DIK č. 1


