Závěrečná inventarizačnízpráva o provedené inventarizaci majetku
k 31. LL.}OI} v organizaci Obec Zadní Třebaň, tČ:O0234028, sídlo Na

Návsi 6,267 29 Zadní Třebaň

č.563/I99t Sb., o účetnictví,ve zněnípozdějŠÍchpředpisŮ a v souladu
se Směrnicíč,1,4/20t4 k inventarizacimajetku azávazků a dle Plánu inventur byla provedena řádná
Na základě § 29 a § 30 zákona

inventarizace veškerého majetku a závazků pro rok 2018.

lnventarizace-fyzická idokladová nížeuvedených účtůbyla provedena ke dni 31.t2,2O19.
lnventarizační komise:

-

Petra Frýdlová
Jiří Nikodým

předseda inventarizačníkomise

- člen kontrolního výboru,

Hana Nejedlá

-

hl. účt.Admin. prac. OU

Josef Ševčík
, člen kontrolního výboru,

Petr Přívora, člen finančníhovýboru.
Admin. Prac. OÚ

+

účetní+podklady

:

Romana Pořízová

Výstedek inventarizace:

účetsu

Skutečný stav dle

inventur

Stav dle

účetnictvíRozdíl

62.953,20

62.953,20

0

018 nehmotný majetek

397,180,].5

397,180,].5

0

019 ost.nehmotný majetek

49o.7z8,50

490.728,50

0

130.584.910,17

I3o.584.9Io,t7

0

022 samost. movité věci

5.618,24t,96

5.6L8,24t,96

0

028 DDHM

2.424.579,74

2.424.579,74

0

523,+22,91,

0

42.62L.464,27

0

0]-3 software

021 stavby

031 pozemky
042 nedokonč. invest.stavby
073 oprávky k softwere
078 oprávky k DDNM
079 oprávky k ost, dl.nehm.maj.
081 oprávky ke stavbám

lnventarizačnízpráva za rok2Ot9

523.422,91-

42.62t.464,27
- 59.570,-

- 59.570,-

0

-397.180,15

- 397.180,]-5

0

-I37,806,- 17.o45.984,-

- I37,806,-

0

17,045.984,-

0

082 oprávky k sam. mov. SDHMV

-2.190.!oz,-

- 2.I9o.Lo2,-

0

O88 oprávky k DDHM

- 2,424.579,74

-2.424.579,74

0

192 oprav.pol.k jin.pohl.z hl.činn.

-1-1o.342,97

- 1"Io.342,97

0

1-94

oprav.pol. k odběratelům

23tzákl.béž.účetUSC
Z41, DPH

-

5.464,6.701,.244,84

uplatněný pdp.

5.464,-

6.7oL244,84

0

244 akt.říz. oper.likvid.

0

0

0

311 odběratelé

0

0

0

262 peníze na cestě

0

0

0

261 pokladna

0

0

0

0

384.195,54,-

384.695,54,-

500,-

314 krátk. poskyt. zálohy

I47,z54,2I,-

1,47.254,2I,-

315 jiné pohledávky z vlast.činn.

1,61,,390,97

1,61,.390,97

0

0

0

319 pohled. z přerozděl. Daní

0

32L.01, dodavatelé

2I2.010,06

32L.03 dodavatelé energie

-120.069,67

2I2.olo.06
-1,2o.069,67

0

0

0

] I'I,-

33]. zaměstnanci

2675,-,-

336 sociální zabezpečení

55.775,-

55.775,-

0

337 zdravotní pojištění

28.782,-

28782,-

0

0,-

0,-

0

27.937,-

27.937,-

0

341daň z příjmů
342 ostatní daně,popl.a jiná p|nění
343 daň z přidané hodnoty
346 pohledávky za ústř.vl.inst.

347 závazky

k

8.778.425,64

4s64.444,4o

349 závazky k vybr.

8.778.425,64

0

4,964.444,40

0

0

0

0

vybr.míst.vl.instituc. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

vyr.ústř.vlád.institucím

348 pohledávky za

3,826,-,-

míst.vlád.inst.

0

transf.
0
377 ostat.krátkodobé pohledávky 0
378 ost. krátkodobé závazky
1,69,876,381 náklady příštíchobdobí
O
384 výnosy příštíchobdobí
0
374 krátk.přij. zálohy na
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1,69.876,-

0

0

0

0

0

385 příjmy příštíchobdobí

0,-

389 dohadné účtypasivní

0,-

401 jmění účetníjednotky

36.398.238,05

403 transfery na poř.dl.maj.

93.977.391,85

406oceň.rozdílypřiprv.použ.m.

0,304.330,-

0

36.398.238,05
93,977.39,85

0

9.351.848,60

0

639.740,97

639.740,97

0

431 výsl.hosp.ve schval,říz.

43.41,3.89o,32

451 dlouhodobé úvěry

0

2.308,2O4,41

491 počátečníúčetrozvážný

0

0

0

452přijaténávrat.fin.výpom.dl.

304.330,-

9.351.848,60

408 opravy předch.úč.obd.

432 výsl.hosp.předch.úč.obd.

0

0

43.4I3.890,32

0

0

0

2,308.204,36

0,o4

0

0

492 konečný účetrozvážný

I8I.489.9o7,64

181,.489.9o7,64

0

493 výsledek hosp.ěž.úč.obd.

17.o5o.28I,72

17,o5o.281,,72

0

902 podrozvaha ou

173.99L,65

173.99I,65

0

9O9 podrozvaha ZŠ,MŠ

L94.8o7,3o

194.807,30

0

934 dlouh. podm.pohl.z jiných

smluv

2.677.327,5t

971 krát.podm.závazky ze smluv
974 dlouhodobé podm.závazky

Účtová skupina 90

-

z

1,.597,066ř

j.s.

219.305,69

2.677.327,52

0,0].

L597,066,-

0

2].9.305,69

0

majetek a závazky účetníjednotky:účty:902,909 ( fyzická inventarizace)

Účtová skupina 97 -dalšípodmíněnézávazky - prověřit, zda nevyřadit, Jedná se o Podporu po
povodni občanůmz r,2OO2, dotace na zateplení školy atd. - doporučujeme zkonzultovat a vyřadit.
Účtová skupina 99

- ostatní podmíněná

aktiva a ost. pod.pasiva a vyrovnávací ÚČty, ÚČet:999.

Fyzická inventarizace majetku v jednotlivých objektech v katastru obce probíhala ode dne
28.12,2019 do 31,.12,2019, V rámci inventarizace fyzického majetku nebyl nalezen rozdíl
v inventurních soupisech a účetnictvíFyzicky kontrolovaný majetek se řádně eviduje dle inventárních
čísel.Byly vedeny vyřazovací a zařazovací protokoly.

Dokladová inventarizace proběhla řádně a dle Plánu inventarizace pro rok 20].9. lnventarizační
komise byla proškolena o způsobu inventarizace a seznámena s vyhláškou č,27O/2O10Sb. O
inventarizacimajetku azávazků a vyhláškou č.41,612004 Sb. Přidokladové inventarizacimajetku
komise pracovala s předložené knihy faktur, knihy dalšíchplateb, knihy příjmŮ, knihy vydaných
faktur, hlavníúčetníknihy,rozvahy, výpisů z účtůinventurních soupisů a seznamu účtŮ,tisky
syntetické a analytické rozvahy, tiskem Porovnánímajetku a účetnictví,výpisy z KN, nahlíženado
majetkových karet vedených v PC ( program Majetek Triada).
Zjištěn inventarizační rozdíl na účtu31-J'7O ve výši 500,- Kč za úhradu věcného břemene, špatně
odúčovánovzhledem k předpisu , doporučeno opravit přes účet408 - opravy chyb minulých období.
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Dále na účtu331,00 zjištěn inventarizačnírozdílve výši 1.151,-Kč. Od9/2019 nainstalován nový
program mzdy, sestavy nejsou průkazné,je nutné povolat lT technika f. Triada. Do I4.2.2O2O se
technik nedostavil, aby zjistil chyby v nastavení. Nepodařilo se zjistit, čímrozdíl vznikl, nabízíse
chybné zaúčtovánívpředpisu mezd vlivem daňových bonusů. Rozdíl třeba pořešit v roce 2020 a
opravit prostřednictvím účtu4O8 -Opravy chyb minulých období. Na účtu389 nejsou zúČtovány
dohadné účtypasivní - opravit taktéžpřes účet408, Doporučuje se pozvat externího ÚČetního
poradce, aby zrevidoval zaúčtovánízáloh s ohledem na DPH.
Rozdíl, a to ve výši0,01 Kč je na podrozvahovém účtudlouhodobé pohledávky z jiných smluv. Rozdíl
je zřejmě zaokrouhlovací záležitost, podle odsouhlasených pohledávek SFŽP patrně souvisí s dotací
na ZatepleníZS,MŠ v r.2O15, Vzhledem k podrozvahovému účtunejeví se problém jako zásadní.
Stejně se nejevízásadnírozdíl na účtu452 ve výši0,04 Kč - jedná se o zápůjčku na kanalizaci l. etapu
od SrŽP. Stavba splaškovékanalizace a vodovodu ll. etapa je nedokončená a vedena na účtech042.
Obec provozuje sama. Byla upravena pojistná smlouva tak, abytento nový majetek bylpojištěn.
Smlouva s Čsos pojišťovnou. Veřejné osvětleníje v majetku na kartách, úhrady probíhajídle
splátkového kalendáře. Zůstatek na účtu32LO1,. Na tomto účtujsou podchyceny i ostatní
neuhrazené faktury. Pohledávky jsou vedeny na účtech311a 315. Firma Energie pod kontrolou
v insolvenci, problémy s dodávkami elektrické energie. Od. t,1,,2O1,6 je novým dodavatelem f. Dobrá
energie, s ,r.o.. Došlo k rozčleněníúčtu314 - zálohy pro přehlednějšíčleněnídodavatelů, a to i
z důvodu oddělení záloh na elektrickou energii pro HČ - provozovánívodovodu a kanalizace, a to pro
objekty Čs1-,2,3,4,5 vodojem a ATS vodovodu -viz příloha Analytická rozvaha účtu314 s AU a názvy
jednotlivých účtů.
V inventarizaci jsou evidovány dosud zaplacené zálohy. Vyúčtováníbude opět
urgováno. Zálohy EPK nejsou vyúčtovány,protože firma nezohlednila v doručenémvyúčtování
zaplacené zálohy. Dopis s informací, že obec žádářádné vyúčtováníoprotizálohám k31,,12.2015. EPK

nekomunikuje.
lnventarizací byl zjištěn stav neuhrazených poplatků za KO, psy. Poplatky jsou evidovány v agendě
poplatků a nadále bude apelováno na uhrazenídlužných částek. Oproti minulosti se v roce 2019
podařilo vymocivíce dlužných částek. Ostatní pohledávky nepřesahujíhladinu významnosti. Evidence
pozemků byla zkontrolována dle výpisu KN k 31.12.2OI9.Zřízená věcná břemena jsou podchyceny na
kartách příslušných pozemků a soupis pozemků s věcným břemenem je členěn org. 1111 na účtu031,
021 a příslušných analytických účtechdle druhu pozemku.

Dálejevjednání osvobozeníbudovySDodzástavníhoprávasSFŽP. Druhásmlouva seSFŽP

neprůchodná na vloženído KN, Právní oddělení se nemá k úpravě smlouvy tak, jak požaduje KN.
V roce 2019 byly podniknuty kroky k vyvázání dle dodatku, ale špatným vyplněním se vkladového
formuláře do KN se vyvázánízástavního práva posunulo do r.2O2O - je v řešení.
Vyřazení majetku v tomto roce nebylo významné, převážně se jednalo o vyřazení PC v důsledku
nekompability a drobné technikyy, jako jsou mobilnítelefony.
Pořízenímajetku v roce 2019 bylo významné, a to především rozpracované investice na účtech042,
jako je savba kanalizace ll. etapa, vodovod ll. etapa, vodovod lokalita U Dubu, ATS. Byla provedena
inventarizace majetku PO Základní škola a Mateřská škola za účastiředitele PO a zaměstnanců - účet
909.
obec je plátcem DPH od 26.L2O1-6 - účet343. Byla provedena kontrola daňových přiznáník DPH
kontrolních hlášení - zpracovává f. Lautia - daňový poradce obce.

a

Jako předseda inventarizačníkomisepředávám tuto zprávu starostce obce po termínu, jelikož nebylo
možné dobrat se chyby na účtu331.00 ani ke dni příjezdu a opravy v programu MZDy technikem.
V Zadní Třebani 28.2.202

l
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/
Předal: Petra

Frýdlov}niedseda inventarizačníkomise.............,,....(. /

...

....

G.a*,

ověřil: Josef ševčík

Petr Přívora ........t.L..........,.....

//

převzala: Markéta simanová -- starostka obce

Přílohy:
plán inventur

lnventurní soupisy a sumáře
tisk hlavníknihy
analytické a syntetické rozvahy vybraných účtů
stavy na účtech
výpisy KN

pomocný materiál
knihy faktur došlých a vydaných, příjmůa dalších výdajů

kontrolní hlášení a přiznání k DPH za jednotlivé měsíce
sestavy inventarizace poplatků KO, psi, hřbitov, nájmy
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'Yť,azalťl,h"''

