Příloha č. 7 Směrnice č. 1 pro provedení inventarizace
Obec Záhorovice, IČO: 00207381

Inventarizační zpráva
V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a
Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.
V příspěvkových organizacích obce ZŠ a MŠ byly provedeny inventarizace ve vlastní režii
k 31.12.2021, odpisy vyřazeného majetku byly schváleny ústřední inventarizační komisí obce.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021
Průběh inventarizace - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, operativní evidence, zásoby,
peníze, ceniny
Inventarizace byla zahájena dne: 30.11.2021
Inventarizace byla ukončena dne: 30.11.2021
Zpracování dodatečných soupisů ke dni 31.12.2021
Dokladová inventarizace provedena dne: 25.1.2022
ÚIK ve složení:
Předseda ÚIK: … Ing. Jiří Milička
Člen ÚIK: ………Renata Ondrušková

Výsledek inventarizace:
je samostatnou přílohou
Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
- rozdíly nebyly zjištěny
Vyjádření inventarizační komise
a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
c) opatření k odstranění nedostatků
– v průběhu inventarizace uložená:
– navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise
a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
směrnicí pro provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne: 31.1.2022……………….....

........................................................
Předseda inventarizační komise
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

…………………………………….
Starosta obce, v.r.

Příloha k inventarizační zprávě za rok 2021

Inventurní stav se shoduje se stavem účetním

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

229.530,33

078

Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehm. majetku

229.530,33-

019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

196.020,00

079

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
majetku

101.277,00-

021

Stavby

56.657.885,37

081

Oprávky ke stavbám

27.323.104,06-

022

Samostatné hm. movité věci a soubory
movitých věcí

6.459.765,02

082

Oprávky k samostatným hm. movitým
věcem

3.309.608,00-

028

Drobný dlouhodobý hm. majetek

4.280.068,93

088

Oprávky k drobnému dlouhodobému
hm. majetku

4.280.068,93-

031

Pozemky

7.121.446,09

032

Kulturní předměty

73.045,43

041

Nedokonč. dlouh. nehm. majetek

63.222,50

042

Nedokonč.dlouh.hm. majetek

1.542.721,50

069

Ostatní dlouhodobý fin. majetek

2.811.000,00

112

Materiál na skladě

4.784,00

231

Základní běžný účet

31.532.113,74

261, 262

Pokladna, peníze na cestě

311

Odběratelé

2.279,94

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

29.055,00

315

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

3.850,00

192

Opravné položky k odběratelům

3.850,00-

319

Pohledávky z přerozděl. daní

321

Dodavatelé

324

Krátkodobé přijaté zálohy

331

Zaměstnanci

151.123,00-

336

Sociální zabezpečení

38.849,00-

337

Zdravotní pojištění

21.470,00-

341

Daň z příjmů

342

Jiné přímé daně

343

Daň z přidané hodnoty

345

Závazky mimo vládní instituce

0

346

Pohledávky za vybr. vládními.
institucemi

0

349

Závazky míst. vl. institucím

0

373

Krátkodobé poskytnuté zálohy

0

374

Krátkodobé přijaté zálohy

375

Krátkodobé zprostředkování transferů

377

Ostatní krátkodobé pohledávky

381

Náklady příštích období

8.318,75

388

Dohadné účty aktivní

9.945,15

389

Dohadné účty pasivní

24.140,00-

403

Transfery na pořízení dlouhodobého
majetku

910.759,95-

406

Oceňovací rozdíly při změně metody

408

Opravy minulých let

41.456,00-

902

Jiný drobný dlouhodobý majetek

549.879,79

909

Ostatní majetek

0

0
410.617,25633,00-

1.926.980,0014.780,009.196,87

409,460
51.836,00

17.743.492,83

11.421.477,69

