ZávěreČná inventarizačn í zpráva o provedené inventarizaci majetku
k 31.12.2020 v organizaci Obec ZadníTřebaň, lČ:0O2 34028, sídlo Na
Návsi 6,267 29 ZadníTřebaň

Na základě § 29 a § 30 zákona č,563/1991" Sb., o účetnictví,ve zněnípozdějšíchpředpisů a v souladu
seSměrnícíČ.141201"4 k inventarizacimajetku azávazků a dle Plánu inventur byla provedena řádná

inventarizace veškerého majetku a závazků pro rok 2020.
lnventarizace

- fyzická i dokladová

nížeuvedených účtůbyla provedena ke dni 31,.1,2.2O2o.

lnventarizačníkomise:
Petra Frýdlová

- předseda inventarizačníkomise, Jiří Nikodým - člen kontrolního

výboru,

HanaNejedlá*admin.prac.OU,JosefŠevčík -členkontrolníhovýboru, PetrPřívora,členfinančního
výboru.
PodkladY Markéta Simanová, starostka obce, Romana Pořízová

-

účetní,pokladní.

Výsledek inventarizace:

účetsu

Skutečný stav dle inventur

0].3 software

účetnictvíRozdí|

62,953,20

62.953,2o

0

018 nehmotný majetek

379.180,15

379.180,].5

0

O19 ost. nehmotný majetek

49o.728,5o

4g0.728,5o

0

.120 .1,41,,28

0

021 stavby

171,.120,1"41,,28

17

1

022 samost. movité věci

6.557.813,96

6.557,81"3,96

0

028 DDHM

2.386,784,44

2,386.784,44

0

771,,776,35

771,776,35

0

5.369,799,93

5.369.799,93

0

031 pozemky
O42 nedokonč. invest.stavby

062 majetkové účastis podst.vlivem

200.000,-

073 oprávky k softwere

-59.570,-

078 oprávky k DDNM

-397.180,15

079 oprávky k ost, dl,nehm,maj.
081 oprávky ke stavbám

1,

stav dle
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-I54.272,^

20.230.477,-

200.000,- 59,570,-

0
0

- 397,180,15

0

- 1,54,272,-

0

- 20.230.477,-

0

082 oprávky k sam, mov. SDHMV

- 2,460,074,-

088 oprávky k DDHM

- 2.386,784,44

192 oprav,pol.k jin.pohl,z hl.činn.

-1,1,0.342,97

1,94

oprav,pol.

k

odběratelům

231 zákl.běž,účetUSC

241 DPH

- uplatněný

5.464,1,o.975.140,57

pdp,

0

2.386.784,44

0

- 1,1o.342,97

0

5.464,-

0

10.975,I40,57

0

0

0

0

0

0

261pokladna

0

0

0

262 peníze na cestě

0

0

0

31]" odběratelé

451,.271,,65

451,.271,,65

0

314 krátk. poskyt. zálohy

152.1"65,52

I52.1,65,52

0

315 jiné pohledávky z vlast.činn.

1,45.297,97

319 pohled. z přerozděl. Daní

145.297,97

0

32]" dodavatelé

542,801,,28

33]_ Zaměstnanci

].9o,o92,-

542.80I,28

0

190.092,-

0

60.392,-

60.392,-

337 zdravotní pojištění

30.773,-

30.773,-

343 daň z přidané hodnoty
346 pohledávky za ústř.vl.inst,

0,-

0,-

342 ostatní daně,popl.a jiná plnění

0
0

336 sociální zabezpečení

341 daň z příjmů

0
0
0

29,235,-

29.235,-

0

876,730,79

876.730,79

0

1.245.531,01.

1.245,531",0].

0

347 závazky k vyr. ústř.vlád.i nstitucím

0

0

348 pohledávky za vybr,míst.vl.instituc.

0

0

349 závazky k vybr. míst.vlád.inst,

0

0

0

374 krátk.přij. zálohy na transf.

0

0

0

377 ostat.krátkodobé pohIedávky

0

0

0

1.905,-

0

378 ost, krátkodobé závazky

2

-

0

244 akt,říz, oper, li kvid.

:

- 2,460,074,"

]..905,_

U

381 náklady příštíchobdobí

0

0

0

384 výnosy příštíchobdobí

0

0

0

385 příjmy příštíchobdobí

0

0

0

l
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3BB dohadné účtyakt.

0

389 dohadné účtypasivní

0

401 jměn í účetníjed notky

36.035.266,80

403 transfery na poř.dl.maj,

89.754.056,19

406oceň.rozdílypřiprv,použ.m,

9,351.848,60

408 opravy předch.úč.obd.

944.72L,97

431 výsl,hosp.ve schva l,říz.
432

výsl.hosp.předch,úč.obd. 48.7O0,447,85

451 dlouhodobé úvěry

1,.834,132,36

00
00
36,035,266,80
89.754,056,19
9.351,848,60
944,72t,97
00
48.700.447,85
1.834.1,32,41

0

0
0
0

0
o,04

452 přijaté návrat,fin.výpom,dl,

0

0

0

491 počátečníúčetrozvážný

0

0

0

492 koneČný účetrozvážný

0

0

U

493 výsledek hosp,ěž. úč.obd.

0

902 podrozvaha ou

256.243,65

909 podrozvaha ZŠ,MŠ

1,94.807,3o

934 dlouh. podm.pohl.z jiných
971 krát,podm,závazky

smluv

ze smluv

974 dlouhodobé podm,závazky

z

0

30.476,-

j.s.

0

00
256,243,65
1,94.807,30
0,01

0

0
0,0]-

30,476,-

0

0

0

ÚČtová skupina 90 * majetek a závazky účetníjednotky:účty:9O2,9O9 (fyzická inventarizace)

Účtová skupina 97

- dalšípodmíněnézávazl<y - prověřit,

povodni občanůmz r. 2002.
ÚČtová skupina 99

- ostatní podmíněná

zda nevyřadit. Jedná se

o

Podporu po

aktiva a ost. pod.pasiva a vyrovnávací účty,účet:999,

Fyzická inventarizace majetku v jednotlivých objektech v katastru obce probíhala ode dne
15.12.2O2O do 31.12.2020. V rámci inventarizace fyzického majetku byl nalezen rozdíl v inventurních
soupisech a účetnictví.Bylo zjištěno, že fyzicky je majetek v pořádku, nebyl nalezen rozdíl
v inventurních soupisech a účetníevidencí.
Fyzicky kontro|ovaný majetek se řádně eviduje dle
inventárních čísel,Byly vedeny vyřazovací a zařazovac( protokoly,
Dokladová inventarizace proběhla řádně a dle Plánu inventarizace pro rok 2020, lnventarizační
komise byla proškolena o způsobu inventarizace a seznámena s vyhláškou č.270/2OIO Sb. O
inventarizaci majetku a závazků a vyhláškou č.41,6/2004 Sb. Při dokladové inventarizaci majetku
komise pracovala s předloženými knihami faktur, knihydalších p|ateb, knihy příjmů,knihyvydaných
faktur, hlavníričetníknihy,rozvahy, výpisů z účtů,inventurních soupisů a seznamu účtů,tisky
syntetické a analytické rozvahy, tiskem Porovnánímajetku a účetnictví,výpisy z KN, výpisy,
nahlížela do majetkových karetvedených v PC (program MajetekTriada). Rozdíl, a tovevýši0,01" Kč
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zřejmě zaokrouhlovací
z jiných smluv, Rozdílje
je na podrozvahovém účtudlouhodobé pohledávky
zs,Mš
sržR pairně souvisí s dotací na zateplení
záležitost, podle odsouhlasených pohledávek
dotace na kanalizaci
o,ó+ re je v původně přiznané částce
v r.20].5. Dalšírozdílna účtu45]_ v částce
0,04 l(č méně, Doporučeno
přijatých penězícÁ nyto Óřijato na účetobce o

l,

etapa od SFžp, ve fyz.icky

evidovat na podrozvahovém účtu,
a
problém jako zásadnÍ, Stavba sPlaŠkovékanalizace
Vzhledem l< zanedbatelné částce nejevíse
smlouva
pojistná
obec provozuje sama, Byla upravena
vodovodu dokončená azayazenado majetku,
majetku
s.L",",,'9:o1pá;lšťounou, Veřejné osvětleníjev
tak, abytento nový majetek byl pojištěn,

nakartách,úhradyprobíhajídlesplátkovéhokalendáře.Zůstateknaúčtu321"'01.,Natomtoúčtujsou
vedeny na účtech3]1 a 315, F, Energie
podchyceny i ostatní neuhrazené faktury. Pohledávkyjsou
je novým
elektrické energie, od, 1,]_,201,6
pod kontrolou v insolvenci, problémy s dodávkami
k rozčIeněníúčtu314"1l"rnu:j:
dodavatelem f. Dobrá energie, s.r.o., Došlo
i:::,,:,nějšíčlenění
a
provozovánívodovodu
na elektrickou energii pro Hč dodavatelů, a to i z důvoou oodělení záloh
kanalizace,atoproobjekty čs1,2,3,4,svodojemaATSvodovodu_vizpřílohaAnalytickározvaha

účtu314sAUanázvyjednotlivýchúčtů.Vinventarizacijsouevidoványdosudzaplacenézálohy.
nejsou vyúčtovány,protože firma nezohlednila
Vyúčtováníbuoe opěi urgováno. Zálohy EpK

vdoručenémvyúčtovánízaplacenézálohy'oopissinformací,žeobecŽádáYádnévyúčtováníoproti
zá

lohám k 31-.1,2.203-5,

EP K

nekomunikuje,

v agendě
poplatků za Ko, psy, PoplatkY jsou evidovánY
lnventarizacíbyl zjištěn stav neuhrazených
2020
v
dlužných částek, oproti minulostise roce
poplatků a nadále bude apelováno na ur,rur"n,i,t,,
pohledávky nepřesahují hladinu významnosti,
podařilo vymocivíce dlužných částek. ostatní
jsou
výpisu KN k 31,1,2,2o\a,Z:lízená věcná břemena
Evidence pozemků byla zkontrolována dle
pozemků s věcným břemenem je členěn org,
podchyceny na kartách příslušných porumkú'u soupis
dle druhu pozemku, V roce 2O20byl vyvázánze
03]. a příslušných analytických účtech
na účtu
zástavy pro SFŽP p.p.č. 556 s budovou SD,
]_1].1.

VyřazenímajetkuVtomtoroceneby|ovýznamné,pořízenyvyřazovacíprotokoly.
rozpracované investice na účtech042,
pořízenímajetku v roce 2020 bylo významné, a to především
_
vodovod lokalita u Dubu dokončená investice
jako je stavba kanalizace ll. etapa, vodovod tí, etapa,
, Byla provedena inventarizace
_ přeúčtováno na majetkové účty021., ATS dosud nezkolaudována
po a zaměstnanců_účet909,
po Základníltotu u Mateřská škola za účastiředitele
majetku

obecjeplátcemDPHod26j.,2016_účet343.BylaprovedenakontroladaňovýchpřiznáníkDPHa
kontrolních hlášení.

Jakopředsedainventarizačníkomisepředávámtutozprávustarostceobce,

Předal: Petra Frýdlová

-

předseda inventarizační

Ověřil:

Převzala: Markéta Simanová

- starostka obce"""""",
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Přílohy:
plán inventur

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

pomocný materiál
příjmů a dalších výdajů
knihy faktur došlých a vydaných,
za jednotlivé měsíce
kontrolní hlášenía přiznání k DPH

KO, psi, hřbitov, nájmy
sestavy inventarizace poplatků
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