Úlehle ,

obec

38719čestice

v-souladu s ustanovením zákona Č.
563/1991 Sb. o účetnictví,vyhláškou
č.27o/2o1.0 Sb. o
inventarizaci majetku a závazkŮ a vlastnísměrnicío
provedeníinventarizace byta provedena

u veškerého majetku a závazků obce.

lnventarizace byla provedena na příkaz
starosty obce ze dne 28. 10. 2019 usnes.
,
ke dni 31.72,2079. Zahájení inventarizace
3].. t2.2O7g.
lnventarizaci provedla komise ve složení
: Minařík Michal, Novák václav

č.5/2olg

a Nováková Marie

Dne 3. 7.2020 byly porovnány stavy
majetku v účetnictví(analytická předvaha)
s majetkovou evidencí KEO4

,

Následně bYla Provedena fYzická inventura
skutečnéhostavu s majetkovou evidencí
u účtů018, o19, ozt,o22,o28
Výsledek inventarizace

:

účet

- Dr.dl.nehm.maj

018
019

-

Dlouh.nehm.maj.

02t-

stavby celkem

- bud.,služ. obyv.
300 - bud. nebytové
200

400

- komun.,veř. osvět,

500 - jiné inž. sítě

stav
113 000,23t 342,-

účetnístav rozdil
113 ooo,_

skut.

3 765

256,00

201,32 0!7,-

23L342,3 765 256,00

868

868 2o1,_
32 oL7,-

t 076 937,- ! 076 937,],351060,00 1- 35], 060,oo
437

04t,-

437 o47,-

samost.mov.věci

447

465,60

447 465,60

dr.dlouh.hm.maj

664203,77

664203,77

600

- stavby

O22

-

028

-

ost.

Dne 4. 1".2020 bYla provedena inventarizace majetku
na

účtechO37,

Dne 6, 1" 2020 byla provedena inventarizace majetku
na

účtech311,,31,4,315,31g,321,,

079, 082,088 ,23]. ,267,262

O42

,

o78,

Dne7, 1.2020 byla provedena inventarizace majetku na účtech
331, 333, 337, 342,345,
346, 348, 349, 374, 377, 388,389, 4o3, 406, 4O7, gO5, g33,
gg2

966,

Dne 10,1.2020 účet031
BYl Porovnán s majetkovou evidencípozemků a výpisem z katastru nemovitostí
Kontrolováno čísloparcely, její výměra a ocenění.
Následně byl porovnán zjištěný stav s účetnictvím analytická předvaha.
Během roku byly provedeny změny zařazení pozemků v důsledku věcného břemena
č. 6 - vedení plynofikace
.

zjištěný stav

031- pozemky
200 - les
250 ,, - věc.břem ,
300 - zahr. TTP, rybníky
350- ,, - věc. břem.
400 - zast. plocha
500 - pozemky ostatní
550 ,, - věc. břem.

účetnístav

155,29 855 165,29
94 47L,8O,- 94 471,80
40 ].66,00
40 766,242 358,6L
242 358,61,
1,6741,,tt 1674I,11,
1 062,18
1 062,18
365 243,21
365 243,21
96 1,22,38
96122,38

856

V soupisu pozemků je uvedeno v poznámce

:

1) u pozemků s věc. břemenem je č. věc, břemena

2) u staveb. pozemků je uveden druh stavby
3) u pozemků v pronájmu je uveden nájemce
042

-

079 081 082 088 231-

nedokonČený hmotný majetek
oprávky k

078

oprávky
oprávky

oprávky k hmot. movit.
oprávky k DDHM

100
262 t00
261

3113L4
315
319
32L
331
333
337
342
345
346
348

DDNM
k ODNM
ke stavbám

(rozšířeníbuňkyšv.

věcem

běžný účet

Lhota)

-

277 3L8,0O,- 277 gL8,0O,113 3O0,0O
57 066,00
2 O38 976,88

254 577,00
664 203,77
5 912 320,3L

pokladna
peníze na cestě
odběratelé
krátk. poskyt. zálohy
jiné pohledávky

30 900,00

pohIedávky z přerozdělovaných daní

dodavatelé

zaměstnanci - mzdy za L2/2oL9
jiné závazky vůčizaměstnancům
zůčt.se zdrav.
jiné přímé daně

pojišť.

- srážková daň

závazky k osobám mimo vybr. vlád.instítuce
pohledávky za ústř. vlád. institucemi

pohledávky za vybr. místními vlád. lnstitucemi

28 222,oo
3 o41,oo

3 479,00

349

374

závazky k vybr. místním vládním institucím
krátkodobé přij. zálohy na transfery

zg ooo,-

ostatní krátkodobé pohledávky
388 053 dohadné účtyaktivní - volby 2019
389
dohadné účtypasivní
jmění účetníjednotky
40t
377

403

16 575,00

72 oo0,0o
7 7L5154,89

4o7

dotace na poříz. dlouhod. maj.
oceňovací rozdíly při prvotním použitímetody
jiné oceňovací rozdíly

905

vyřazené pohledávky

933

krátkodobé podmíněnépohledávky
- věcná břemena - ptynofikace
závazky z užív.ciz. maj. - smlouvy o v,ýpůjčce
ostatní dlouhodobá podmíň. pasiva věc. břemena
-

406

966

992

624IL2,80
2 550 037,64
24 000,00

go ooo,oo
60 000,00

Byla porovnána analytická předvaha se skladbou jednotlirných
účtů,všechny položky jsou
doloženy v příloze jednotlivýcrr rietr:, nebylo ziištěno žádných

Cizí majetek v našem užíváníbez písemnédohody :
kontejner na sběr plastového odpadu 1 ks - umístění Úletrle

Kontejner na sběr papíru

1ks
1ks

lks

úlehle
Radkovice
Svejcarova Lhota

-

Rekapitulace změn majetku obce v průběhu r.2OL9
Účet popis změny

018
02l
OZ8
028
031 300

částka

nákup programu KEO4
prodej plynofikace

+ 11
_

dopravní zrcadlo
akumulační kamna ( na O42 na buňku Šv,Lhota)
věcná břemena - vedení plynofikace

500

+

3 7t7,73,-

- 6 572,- 8 318,19

věcná břemena -vedení plynofikace

031 550

23l

800,-

3 806 842,50

031 350
031

rozdílů.

zák]adní běžný účet- navýšení

+

+

8 318,19

-

51130,70

+

51130,70

doklad
19_007-00052

L9-007-00022
19-001-00076
19-007-00071
19_007-00069
19-007_00070

3 877 333,80

Maietek neevidovanÝ v ÚČetnictví- fyzická i dokladová inventarizace proveden a 31. 12.2ot9
Počátečnístav ............
1,21 Ig7,55 ( zjištěný inventarizací k 31,12.2018)

KoneČný stav

121, L97

,55

(

zjištění inventarizaci k 31. 12. 2019)

Členovékomise potvrzujÍ, Že inventarizace byla provedena správně, účetnía majetková
evidence souhlasí se skutečně zjištěným stavem .

PřílohY hlavníkniha (analYtická předvaha),
příkazk inventarizaci plán inventarizace
'
,

Zápis byl projednán n;t zasldáníobecníAzastupítelstva

Podpísy: Minařík Michal
Novák

..k\r/.,Í.
Marie ,.,,,..,.,.Í{,.

Václav

Nováková

\*.===_H

V úlehli dne :Líled na 2o2o

.

dne

:

...,......,

, usnes, č.

