
1.1.

I NVE N TARI ZA č Ní z pnÁv.a
ZA RoK 2020

Obec: Labuty
IČ: 00636801
Datum zpracování: t8.1.202I
Datum zahájeníinventarizace: 4. 1.202I
Datum ukončení inventarizace: 18. t.202t
Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 3I. 12.2020

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 27012010 Sb. a vnitroorganizaéní směrnice k
irwentarizaci.

Inventarizaění činnosti :

1.2.

plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. |nventnizační komise posfupovala
v souladu s vyhláškou a rmitroorgalizaění směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci
byla dodržena. Podpisy členů inventarizaění komise byly odsouhlaseny na podpisové
vzory a nebyly zjištěny rozdíly, Nedošlo k žádnému pracovníml irazls. Koordinace
inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

proškolení členů inventarizační komis e

Proškolení proběhlo v budově obecního uřadu dne 16. 12. 2020, přítomni byli všichni
členové, na dtkaz byly připojeny podpisy na zápisll o provedení proškolení
inventarizační komise k provedení inventarizace. Součástí školení byly i zásady dodržení
bezpečnosti.

Podmínky pro ověřovúní skutečnosti a součinnost zaměsínanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky odžádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez příjatych opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a
ověřeny na skutečnost. U inventur byly přítomni vždy členové komise a osoba
odpovědná zamajetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skuteěný stav majetku a závazl<l a ostatních
inventatizačních položek pasiv a podrozvahy, kter.ý je zaznartenán v inventurních
soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazktl a ostatních
inventarizačních položek k 3t . 12. 2020.

1.3.

1.4.



Výsle dek inventarizace

Výsledek inveríaňzace je uveden v Seznamu inventurních soupisů věetně ocenění

majetku a hodnoty účetních stavů.

3. Kontrola hospodaření s majetkem obce

Inventarizační komise nezjistila cizí majetek, který by se nacháne| v prostorách budov
v majetku obce či cizímajetek na pozemcích obce.

Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictví softwaru KEO4 pro evidenci
majetku, od společnosti Alis, spol. s r.o., Česká Lípa.

Inventarizaění komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární

knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny pruběŽně. Hmotný
majetek je řádně lůíván.

4. Informace o inventarizačních rozdíIech a zúčtovatelných rozdílech, vyjódření hmotně
o dp ov ě dného pracovníka ke vzniku inv entarizačních rozdílů :

4.1. Řešení schodků a mank

Inventaizací nebyly zjištěny manka a škody.

4.2. Řešení inventarizačního přebytku a jejich ocenění

Inv entarizací nebyly zj ištěny přebýky.

4.3. Změny odpisouých plúnů

Inventaizací nebude podán návrh nazménu dopisových plánů.

4.4. Řešení núvrhu na opravné položky majetku

Irwentaňzací nebude podan náwh na opravné položky majetku.

Informace zjištěné v průběhu inventarizace

5.1. Účet 031 Pozemky - na výpisu listu vlastnictví č. 10001 pro katastráIníinemí Labuty
ke dni 31. 12. 2020 pořízený dne 4. 1. 202I je uvedena parcela p.č.220012. Návrh na
vklad byl podán dne 14. 12. 2020. Vklad byl proveden 5. 1 . 2a2I.

5.2.Na účtu 311 je vykazany pohledávky ve výši 2756,- Kč. Pohledávka ve qiši
2 656,- Kč vznikla z důvodu neuhrazení pachtovného firmou Podchřibí a.s. Ježov za
parcelu p,ě.2093. Ve v!ši 100,- Kč nebyla lLlrazena vystavená faktura zahlášeru
místním rozhlasem společností Region, spol. s r.o., třída Palackého č.p.20516;697 01

Kyjov, lČo +g+snse .



5.3. Návrh na vyřa7ení majetku

Inventární
číslo

Název majetku
Cena

majetku
Důvod k lyřazení

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 018

AU 0001 - obecní úřad
159 SW MS Office 2003 3 490,00 ukončena podpora

Celkem 3 490,00

AU 0010 - knihovna
139 MS Windows XP Home Edition 3 499,80 ukončena podpora

160 SW MS Office 2003 3 490,00 ukončena podpora

Celkem 6 989,80

Celkem za SU 018 l0 479,80

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - účet 028
AU 0001 - obecní úřad

30 Postřikovač SAN0-2 ADRIUST 279I,00 nefunkční
I65 Vzduchový kompresor Puma MC 6 486,00 nefunkční

Celkem 9 277,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - účet 028

AU 0010 - knihovna
138 Počítač DEXX 15 527,80 zastaralý
180 LCD monitor Ace 4122,00

Celkem 19 649,80

Celkem za SU 028 28 926,80

JinÝ drobnÝ dlouhodobý hmotnÝ maietek - účet 902
AU 0001 - obecní úřad

N2 Nabíiečka mikroproce 749,00 nefunkční
Celkem 749,00

AU 0005 - Hlůško
N412 Síť na kopanou 855,50 roztrhaná
N413 Síť na kopanou 855,50 roztrhaná

Celkem 1 711,00

Celkem za SU 902 2 460,00

celkem k wřazení 41 866,60



prohláš ení inventarizační komis e :

a) inventarízace byla provedena v souladu s ustanoveními zikona ě. 56311991 Sb., o
úěetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

ó/ Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

7. Podpisy:

předseda: Jiřina poizlová

Člen: Hana Kostihová

Člen: Ivana ZáIešáková
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