INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
Účetní jednotka:
Obec: OPLOCANY
IČ : 00636444
Datum zpracování :
29.1.2021
Den zahájení inventarizace :
13.1.2021
Den ukončení inventarizace : 31.1.2021
Den, ke kterému byla inventarizace provedena : 31.12.2020
1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice
k inventarizaci.
Inventarizační činnosti:
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala
v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.
Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny
rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami
proběhla. Termín prvotní inventury byl dodržen.
1.2. Proškolení členů inventarizační komise
Proškolení proběhlo v budově Obecního úřadu Oplocany dne 18.12.2020 přítomni byli
všichni členové, na důkaz byly připojeny podpisy u zápisu z instruktáže. Součástí školení
byly i zásady dodržení bezpečnosti.
1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U
inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních
položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek dle data provedení inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.

2.

Výsledek inventarizace:
------------------------------Účet :
018 DDNM
129 898,00
078 Oprávky k 018
-129 898,00
019 Ost.dl.nehmotný majetek
278 290,00
079 Oprávky k účtu 019
-44 892,00
021 Stavby
4 551 425,10
081 Oprávky ke stavbám-021
-1 778 782,00
022 Samostatné movité věci a soub.mov.věcí
2 093 029,00
082 Oprávky k samost.mov.věcem a souborům
-1 312 742,00
028 DDHM
2 017 933,81
088 Oprávky k 028
- 2 017 933,81
031 Pozemky
5 141 352,35
036 Dlouhodobý majetek určený k prodeji
0,00
042 Nedokončený dl. hmotný majetek
53 550,00
069 Ostatní dlouh. finanční majetek
862 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet :
112 Materiál na skladě
3 416,00
192 Opravná položka k pohledávkám – popel
0,00
262 Peníze ne cestě
0,00
311 Odběratelé
196 310,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
74 576,00
315 Jiné pohledávky z vlastní činnosti
0,00
321 Dodavatelé
- 31 691,49
331 Zaměstnanci
-95 064,00
336 Zúčtování s inst. SZ
- 35 448,00
337 Zúčtování s inst.ZP
- 16 710,00
341 Daň z příjmu
- 76 950,00
342 Jiné přímé daně
- 15 745,00
345 Závazky k osobám mimo vl. instituce
0
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0
348 Pohl. za místn.vl. institucemi
0
349 Závazky k vybr. místn.vlád. institucím
0
374 Krátkodobé přijaté zál. na transfery
-8 951,00
377 Ostatní krátkodobá pohledávka
0
384 Výnosy příštích období
0
388 Dohadné účty aktivní
6 000,00
389 Dohadné účty pasivní
- 39 480,00
401 Jmění účetní jednotky
- 10 026 318,00
403 Dotace na pořízení DM
-1 211 841,23
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
2 430 226,49
407 Jiné oceňovací rozdíly
0

408
419
431
432
451
471
909
915
942
966

Opravy předcházejících účet. období
607 827,43
Ostatní fondy
- 50 137,66
Výsledek hosp.ve schval. řízení
0
Výsledek hosp.předch. úč.období
-10 098 491,69
Dlouhodobé úvěry
-18 000 000,00
Dlouh. poskytnuté zálohy na transfery
32 628,89
Ost. majetek
0,00
Ost. krátk. podm. pohl.z transferů
0,00
Krátk. podm.pohl. ze vzt.k jiným rozpočtům
0,00
Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího maj.
na základě smlouvy o výpůjčce
- 32 791,00
972 Dlouh.podm.závazky ze smluv o poř.dl.maj.
0,00
999 Vyrovnávací účet k podrozvaze
32 791,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konečný stav na účtech k 31.12.2020
č.ú. 22121-831/0100 KB Přerov
231 ZBÚ

12 669 558,53

č.ú. 94-1216831/0710 ČNB
231 ČNB
Celkem
261 pokladna

1 521 836,40
14 191 394,93
0

č.ú. 35-895092237 KB Přerov
236 Sociální fond

50 137,66

Podrozvahové účty :
909
Ostatní majetek
999
Vyrovnávací účet k podrozvaze

0,00
32 791,00

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které
jsou v rekapitulaci uvedeny.

3. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků
----------------------------------------------------------------------------------------Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, který by
se nacházel v prostorách budov v majetku obce, či cizí majetek na pozemcích obce.
Hmotný a nehmotný majetek včetně finančního majetku a nedokončených investic je
evidován prostřednictvím softwaru firmy Triada, s.r.o. pro evidenci majetku.
Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy
jsou vedeny v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je
řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise
nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Pohledávky jsou vedeny v účetnictví na účtu 311 a 315.
a) Na účtu 311 jsou vykazovány pohledávky ve výši 196 310,00Kč
b) Na účtu 315 nejsou vykazovány pohledávky.
c) Na účtu 321 je vykazován stav závazků obce ve výši - 31 691,49 Kč. Jedná se o došlé
faktury, vystavené v roce 2021 se zdanitelným plněním k 31.12.2020.
4 . Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů :
-------------------------------------------------------------------------------------------Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
5. Prohlášení inventarizační komise:
---------------------------------------------•
•

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů a směrnicí pro provedení inventarizace
Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace

Za inventarizační komisi:
předseda :
Dagmar Zbořilová
člen:
Ludmila Jankotová
člen:
Jiří Vymazal
člen:
Jaroslava Vojtková

Osoba hmotně odpovědná za majetek:

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

…………………….
Jana Hakunová
starostka obce

Inventarizační zpráva bude předložena starostkou obce zastupitelstvu.

