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l. Vyhodnocení dodrženívyhlášky č'.270/20t0 Sb.

inventarizace.

a

vnitřní směrnice č. 19 pro provedení

Inventarizační činnosti:
1.1. Plán inventur
Plán inventur byl zpracován dne 4.L2.2020. Součástí plánu bylo jmenování inventaizačni komise.
Zastupitelswo obce Černotínna svém 13. zasedini konaném dne 3.l2.2O20 schválilo postup
provedení inventur k3Ll2.2020 a sloŽení inventarizační komise. Plán inventur nebylo potřeba
měnit. Inventanzační komise při provedení inventarizace postupovala v souladu s vyhláškou a
vnitřní směrnicí č. 19. Metodika postupů při inventarizaci by|a dodržena. Podpisy ělenů
inventanzačníkomise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo
k žádnému pracovnímu tranl.

1.2. Proškoleníčlenůinventarizačníkomise
Proškoleníproběhlo v budově obecního úřadu dne 4.12.2020, přítomni byli všichni členové,na
důkaz byly připojeny podpisy na protokolu. Součástíškolení byly i zásady dodrženíbezpečnosti
práce. Skolení se zúčastrrilataké účetníobce Zuzana Stáhalová, která spolupracovala při přípravě
a provedení inventarizace.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšeníprůběhu inventur, k informačnímtokům
BezpÍijaých opatření'
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U
invenfur byl členem komise starosta obce jako osoba odpovědná za majetek.

Inventarizační činnosti byly zahájeny I8.I.202l a proto nebyla prováděna rozďilová inventura.
Inventanzace účtu26I _ Pokladna byla provedena 4.l .202I na začátlu dne před příjmem
hotovosti do pokladny.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a záryazki a ostatních inventarizačních
položek pasiv a podrozvahy, ktery je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl
porovnán na účetnístav. U hmotného majetku a materiáloqých zásob byla provedena inventura
ýzická, u pozemků fyzická i dokladová, u pohledávek, záxazkt a ostatrrích aktiv a ostatních pasiv
dokladová.
Fyzickou inventuru drobného majetku, kteý byl svěřen do správy příspěvkové organizace ZŠa
MŠČernotínprovedla příspěvková orgaIizace a doložila Potvrzení o existenci majetku svěřeného
do správy a soupis tohoto majetku.

inventur

2.
Pořad.

číslo

InventarizačnípoloŽka

soupisu
I

2
5

4
5

6

0l8 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
078
019
079
021
081
022
082
028
088
031
036

7

04l

8

042
052
069

9

l0

ll
I2

l3

t4

l5

23I
236

- oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maietku
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
- oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému maietku
- Stavby
- oorávkv ke stavbám
- Samostatné movité věci a soubory hmotných moviých věcí
- oprávkv k samostatnÝm movitvm věcem a souborům ...
- Drobný dlouhodobý hmotÚ majetek
- oprávkv k drobnému dlouhodobému hmotnému maietku

- Pozemky

_ Pozemkv k prodeii oceněné reálnou hodnotou
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- Poskytnuté zálohv na dlouhodobý hmotný maietek
- ostatní dlouhodobý finančnímaietek
- ZákJadniběŽný účetúzemníchsamosprármých celků
-Běžrréúčtvfondů izemnich samosprármÝch celků

261 - Pokladna
262 -Peníze na cestě
3l l - odběratelé
3 l5 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
32l - Dodavatelé
3 14 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
324 -Krátkodobé přijaté zá(ohy
383 - Výdaje příštíchobdobí
388 - Dohadné účtyaktivní
389 - Dohadné účtvpasivní

33l - Zaměstnanci

336 - Sociální zaberyečení
337 - Zdravotní pojištění

341-Daňzpříjmů

t6

I7

l8

t9
z0
21

22
23

24
25

26
27

- ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění
- Závaz]st k osobám mimo wbrané vládní instituce
- Pohledávky zavybranými úsfiedními vládními institucemi
- Pohledávlq zavybranými místními vládními institucemi
- Závazl<y k vybraným místrrím vládním institucím
- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
- Krátkodobé zprostředkování transferů
- ostatni krátkodobé pohledávky
- ostatní krátkodobé závazb
- Jmění účetníiednotkv
403 - Transfery na Dořízení dlouhodobého maietku
406 - oceňovacirozďily pÍi prvotním použitímetody
407 - Ju;Lé oceňovací rozdílv
419 - ostatní fondv
902 - Jru;rÝ drobný dlouhodobÝ bmotnÝ maietek
909 - ostatní maietek
9 l5 - ostatní krátkodobé podmíněnépohledávky z transferů
934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
955 - ostatní dlouhodobé podmíněnépohledávky z transferů
974 - Dlouhodobé podmíněnézávazky z iiných smluv
992 - ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
994 - ostatní dlouhodobá oodmíněná oasiva
47 2 - D|ouhodobé přiiaté záIohv na transferv
342
345
346
348
349
374
375
377
378
401

stav v

Kč

k31.12.2020
I16.520,00
I16.520,00
262.009,00
193 130.00
68.377 639,84
18 r27 272.00
4 740 617,10
I 564 671.60
2 533 517,45
2 533 5t7.45
t0 546 467,41
0,00
465 519,00
220 507,50
22.491,00
2.830.000.00
29 r53 485,42
199 727.00
8 044,00

0.00

424189,50
0.00

t2'726.15
366 040,00
12 460,00
0,00
I250 129,37
422 522,70
142 705,00
49 583,00
23 780,00
0,00

21571,00
0.00
0,00
0,00
0,00
45 I 07,00
0,00
0,00
0,00
41029 921.35
21700 217.57
9.369.079,34
0.00
r99 727.00
601.388.45

227.507,50
0,00
4 000,00
97 405,35
39 349,20
157.743,30
95 587.50
1237 669.37

3. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazkfrt

3.1. Evidence majetku
Veškerý majetek mimo tffdy 03 1 - Pozemky, 04l - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 052 - Poslgrtnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek a 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotď majetek je evidován pomocí SW Triada Munis

v modulu Majetek, má svou inventární kartu s inventárním číslema přesným označením.Pro

přehlednost jsou t5rto karý vedeny také v listinné podobě a jejich přílohou jsou dalšídoklady
slouŽícík majetkové evidenci. Inventarizační komise neshledala Žádné závady ve vedení evidence
majetku.

3.2. Doplňujícíinformace k pozemkům
Pozemky jsou evidovány v sestavách podle jednotlivých katastrů, na kÍeých se nacházejí. Na
samostatných analytic\ých účtechjsou zv|ášť evidovány pozemky zattženévěcn1im břemenem,
pozemky v zástavě, pozemky s předkupním právem, pozemky se spoluvlastnic\im podílem a
pozemky určenék prodeji.
Ve dnech 4.I.202I ďŽ |8.I.202l byla provedena inventura pozemků, ato ýzická i dokladová.
K3l.I2.2020 účetníjednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému
k datu závěrky nepřišla doložka zápisu'

3.3. Doplňující informace ke stavbám
Inventura staveb byla provedena dne tI.l.202I ato

ýzická.

Většinu staveb tvoří staršímajetek s nízlcými pořizovacími cenami' Hodnota nově pořízených
staveb je odpovídající.Ke stavbám nebylo nutno tvořit opravné poloŽky.
Při prohlídce v Hluzově bylo zjištěno:
- u stavby 56 _ Parket Lípí- jednotná oprava povrchu parketu
- u stavby V5 _ Studna ě.p.62 Hluzov _ oprava powchu okolí
- u stavby D18 _ Most u č.p.l7 Hluzov _ provedení betonové římsy na pravé straně, přikotvení
zábrad|i do římsy (kanalizace _ odstranění náletoých dřevin, oprava šachý)
- u stavby B3 _ Budova hasiěské zbrojnice Hluzov _ vybudování malé šachty v podlaze
s ponorkou pro průběžnéodčerpání
- u stavby sl0 _ Víceúčelovéhřiště Hluzov _ oprava poškozených držáků na sloupky
- Hluzov _ dokončenízpevněných ploch parkování

Při prohlídce v Černotíně bylo zjištěno:
- u stavby 87 _ Společenské centrum Černotínje nutná oprava soklu od víceúčelového
hřiště
- u stavby 85 _ Mámice hřbitov _ na budově nutná oprava omítky
_ u stavby D6 - Nadjezdč,.2 _ oprava zátbradli
- u stavby vl3l1_ Čistímaodpadních vod _ oprava plofu
3.4. Doplňující informace k pohledávkám

K3l.I2.2020 nejsou evidovány Žádné dlouhodobé pohledávky. Zkrátkodobých pohledávek

nejsou k3l'12.2020 evidovány žádné krátkodobé pohledávky po splatnosti.

Doplňujícíinformace k závazkům
Krátkodobé závazl<y: Závazl<y z mezd za měsíc prosinec byly v průběhu |edna 202l vypořádány.
Přijaté zá|ohy na transfery, nevyfakturované dodávky za spotřebu vody a uhrazených záloh za
plyn a elektrickou energii budou vypořádány v průběhu roku 202l. Faktury přijaté v lednu 2021
s plněním vztahujícímse k roku 2020 byly zaiětovány do nákladů roku 2020 a byly uhrazeny
3.5.

v lednu 2021.

Doplňující informace k nulovým zůstatkůmúčtůzávazků a pohledávek
Byla provedena inventanzace tňti závazků a pohledávek s nuloqým zůstatkem k3l.l2.2020 rc
kteýh se vprůběhu roku účtovalo.Nulové zůstatky těchto účtůprokazuji, že závazky a
pohledávky byly k 3I.12.2020 vypořádány.
3.6.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
Při inventari zaci nebyly zjištěny inventarizačru rozdiLy.
4.

5. Prohlášení inventar wačníkomise:

a) Inventarizaceby|a provedena v souladu s ustanovením zákona č). 5631199l Sb., o účetnicfuía
směrnicí pro provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V černotíněI7.2.2O2I
Z

a inv entaizačníkomi

Předseda:

si

:

Michal Vacek

Č1en:

Ing. Jiří Andrys

Člen:

Ing. Miroslav Vacula

