Příloha č. 8

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA RoK

2019

Účetní jednotka:
Obec Kľčmaň,Kokorská 163,779 00 Krčmaň

ĺČo:ooszsoąo

Datum zpracovźlni: 7 .2.2020
Den zahájení inventarizace: 3l 'l2.20l9
Den ukončeníinventari zace: 5.2.2020
Den, ke kterému byla inventanzace provedena: 3I.I2.20I9

V souladu

s ustanovenimi zákonač:' 56311991 Sb., o účetnictví,vyhláškou č,.270/2010 sb.,
o inventarizaci majetku azźwazkű a směrnicí k inventaľizaci evidenčníčíslo1/20I7adodatku

č.1 ke Směrnici k inventaľizaci majetku azźwazkűbyla pľovedena inventanzace veškerého
majetku azávazka.

Inventańzačníčinnosti :
1.1

Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracovźn ařádně schválen starostou obce. Inventanzaěni komise
posfupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaciby|a
dodrŽena. Podpisy členůinventanzačníkomise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a
nebyly zjištěny rozdily. Teľmíny inventuľ byly dodrŽeny.
1.2.

Proškoleníčlenůinventarĺzačníkomise

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 20.12.2019. Provedení proškoleníje
doloŽeno podpisy členůinvęntanzačníkomise. Součástí školeníbyly i zásady dodrŽení
bezpečnosti.

l.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádnéodchylky od Žádoucího stavu.
1.4.
B

Přijatá opatření ke zlepšenĺpľůběhu inventur, k ĺnfoľmačním
tokům

ez pŤijatých opatření.

Inventanzace proběhla řádně' podklady byly řádně připľaveny a ověřeny na skutečnost. U
inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu invenfuľ byl zjištěn skutečný stav majetku azávazků a ostatních inventarizačních
poloŽek pasiv a podrozvahy, kteľý je zaznamenttn v inventurních soupisech. Skuteěný stav byl
porovnán na účetnístav majetku azávazkű a ostatních inventaizačníchpoloŽek dle data
provedení inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena..
2.1. Kontrola hospodaření s majetkem

-

obec, stav pohledávek a závazktl,.
Inventarizačníkomise nezjistila Žádné zźxady ani cizí majetek, kteý by se nacházel
v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce.
Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru firmy Gordic Prostějov
pro evidenci majetku FIO.

Inveĺtanzačníkomise neshledala žádnézávady ve vedení evidence majetku. Poľovnání stavu
majetku a závazkű zjištěného inventurami se stavem v ričetnictvi inventanzačníkomise
nezjistila rozdily.
Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny pruběžně.
Hmotný majetek je řádně uživán a nevykazuje známky poškozeníěi zanedbáni űdržby.
Pohledávky jsou vedeny v účetnictvina účtu315,
- na účtu3l5 je vykazována pohledávka od občanůve výši 25 650,00 Kč tj.
poplatek za komunální odpad 8 550,00 Kč, platba za stočné17 100,00 Kč
- účet374[kátkodobé přijaté zá|ohy na transfeľy ve výši 29 000'00 Kč
vtetllą vykazuje zůstatek 16 67I,00 Kě - vratkazavolby do Evropského parlamentu ve
výši 12 329,00 Kč bude v rámci finaněního vypořádání zarok2079 vrácena na účet

Krajského úřadu olomouckého kľaje do 15.2.2020
- na účtu343 je

k 3I.12.2019 zůstatek 38 431,00
odpočet, vratka z FÚ olomouc v roce2O2O

Kč, DPH za II+I2/20I9

- pokladní hotovost, űč,et26I je k 3I.12.2019 je 0,00
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Konečný zůstatek

Název účtu

Drobný dlouhodobý nehmotný maj etek
oprávky k DDNM
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
opľávky k ostatnímu DNM
pozemky
kultuľní předměty
stavby
oprávky ke stavbám
samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.mv.
oprávky k samost.HM věcem a souborum HM věcí
oprávky k DDHM
drobný dlouhodobý hmotný majetek
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
opravné poloŽky k jiným pohledávkám z hlav.čin.
odběratelé
kĺátkodobéposkýnuté zálohy
jiné pohledávky z hlavní činnosti
ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění
daň z přidané hodnoty
zźtkladni běžĺýúe et Ú

ceniny
peníze na cestě
pokladna
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jmění účetníjednotky
transfery na poŤizeni dlouhodobého maj etku
oceňovací rozdi|y při prvotním pouŽití metody
opravy př edcházejících účetníchobdobí
výsledek hospodařeni předcházi.účetních období
rezetvy
dlouhodobé úvěľy
đodavatęlé
zaměstnanci
sociální zabezpeč,eni
zdravotni pojištění
kľátkodobé přijaté zźtlohy na transfery
dohadné účtypasivní
jiný dľobný DHM
ostatní majetek
ostatní krátk.pod.pohledávky z transferu
vyrovnávací účetk podmíněným účtům
pohonné hmoty

38 665 600,7938 070 934,0412 626 390,31
848 573,773 938 579,62170 301,581 586 204,00544 736,1888 576,0018 ó86'00l3 537,0012 329,0062 000,0014 582,12
33r 263,1r
6 309 094,00
6 654 939,230,00

3.1. Pľohlášeníĺnventarizačníkomise

Inventaizace byla pľovedena v souladu s ustanovenim zákona č,. 563/199l Sb., o účetnictvía
směmicí pro provedení inventaľizace.

Za inv entanzačníkomi si
Podpis:

Předseda inventarizaění komise: Ladislav Domes

Člen invent anzačníkomise: Ing. František Římský
Člen inventanzačnikomise: Ing.Mgr. Eva Sztwioroková
Č len inven

taizaěni komise : J aľmil a Vymětalíková

Člen inven tarizačni komise: Helena Petrová

osoba hmotně odpovědná za majetek:
Starosta obce:
i|l4gr. ZđeněkJančo

Nedílnou součástítéto inventať'začnizprávy jsou přílohy:

-

Přikaz a pokyny staľosty obce k provedení řádné inventanzace (příloha č.1)
Jmenováni inventanzačníkomise (příloha č.2)
Harmonogram provedení inventanzace (příloha č.3)
Plán invenfur včetně přílohy k plánu inventur (příloha ě.4)
Seznam inventumích soupisů - inventarizaěnipoložky hmotného majetku (příloha č,.4a)
Zźryis o instruktaŽi členůinvęntanzačníkomise včetně podpisů členůIK (příloha č.5)
Prohlášeník provedení inventarizace (příloha č.6)
Směmice č. I/20l7 + dodatek č. 1 ke Směrnici inventanzace majetku azávazkű (příloha
č.7)

Inventarizaěnízprávazarok 2019 (příloha č.8 a č.1b)
Učtový rozvrh_ opis pouŽitých úětů
Rozvaha k31.12.2019
Hlavní kniha účetnictvík3I.l2.20l9
Invenfuľní soupisy, účtováskupina 01-99
Protokoly o zařazeni avýazení DDHM, DHM

V Krčmani dne 5.2.2020

