obec strenice
Strenice 23,29430
tč oozgaoao

lNVETARlznčruízÁpls
z provedené inventarizace majetku a závazků obce Strenice ke dni 31.5.2013
l

nventarizačníkomise:

předseda:
členové:

Bohumil Škornička

Milan Bláha
Jitka Gozmová
Jiřina Šejdová

Zápisz provedené inventarizace fyzické a dokladové podle zákona č.563/L99t Sb., o účetnictvi.
lnventarizační komise (dále jen lK) provedla, na základě příkazu starostky obce z 27.5.20L3, fyzickou a
dokladovou inventarizaci majetku a závazků ve dnech 31.5. - 30.6.20].3 podle plánu inventarizace.
Datum, ke kterému se inventarizace provádí: 31.5.2013
lK inventarizovala drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 00, drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 00,
ostatní dlouhodobý nehm.majetek 019 00, stavby 02L00, movité věci 022 00, pozemky 031 00 a závazky vůči
dodavatelům.

Drobný dlouhodobý hmot.majetek
středisko 0, místnost 0
stř.l KD, ml býv,úřad

stř.l

KD, m2 KD

skutečnost

rozdíl

25.810,- Kč
446,459,60 Kč

0

455.830,60 Kč
200.843,90 Kč

t94.442,80 Kč

účetnístav

Bylo zjištěno:

-

účet028 00
25.810,- Kč

9,37L,-Kč
chybíAL žebřík
6.401,10 Kč

chybí úklid.vozík,mop
stř.2 čp.23, m4 bývalé pohostinství

stř.2 čp.23, m5 obchod

stř.3 čp.49, míst.o

152.965,- Kč

120.451,- Kč

32.5L4,- Kč

chybí P Bbo m ba 324,-Kč, vyřad it výčep. pu lt 8450,-Kč,
kamna I6.770,-Kč přeřadit do bytu v KD, vyřadit
kuchyň,sestavu 4.990,-Kč, chybí grilovaní stůl 1.980,-Kč
74.71,6,50 Kč
61.686,50 Kč
13.030,- Kč
vyřadit pulty 13.030,-, zařadit
nové vybavení cca 90.000,-Kč

2.786,-Kč

0

2.786,- Kč

vyřadit, opotřebované
čp.49, m6 byt l.
čp.49, m7 byt ll.
čp.53, m10 byt l.
čp.53, m11 byt l|,

10.115,- Kč

10.1_15,- Kč

tl.L20,-Kč

Lt.t20ř

3.999,- Kč
49,699,- Kč

3.999,- Kč

stř.6, m15 hasičská zbrojnice
stř.7 dětské hřiště

6.307,- Kč

0

29.77!,- Kč

18.951,50 Kč

stř.8 park

100,728,- Kč

99.878,- Kč

stř. 10 komunikace
stř.11 byt v KD

67,435,- Kč
32.604,- Kč

67.435,- Kč
49.374,- Kč

Skutečný zjištěný stav k 31.5.2013

t,tog.722,40 Kč

stř.3
stř.3
stř.4
stř.4

Kč

0

0
0
0
49.699,_ Kč

vyřadit vše - byt prodán r.2O!2
6.307,- Kč
10.819,50 Kč

zničená fotbal.branka
850,- Kč
zcizená popelnice
0

!6.770,- Kč
zařadit kamna
obec eviduje v účetnictvímajetek na účtu028 00 - drobný dIouhodobý hmotný majetek v hodnotě
t,224.73o,00 Kč
Zjištěný rozdíl

115.007,60 Kč

je potřeba zanést do účetnictvínové vybavení obchodu (pult, regály, skříně, žaluzie v hodnotě cca 90.000,- Kč)

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

-

ostatní dlouhodobý nehmotný maietek Stavby

skutečnost

účetnístav

Bylo zjištěno:

- účet021 00

účet018 00

77.494,40Kč
ÚČet 019 00
180.595,50 Kč

180.595,50 Kč

8,601.715,05 Kč 2,069.962,35 Kč
potřeba
vyřadit 2 prodané byty v r.2012 v čp.53, tím
Je
odepsat % domu čp, 53
Je potřeba zanést zástavu KD!

608.483,- Kč

-

77.494,40Kč

to,67t.677,4oKé

Movité věci- účetO22OO
Pozemky

rozdíl

účet031 00

508.483,-

Kč

0

8.158,50 Kč
t,302.62t,40 Kč
1,310.779,90 Kč
Je potřeba vyřadit prodané parcely: % st. 69, % parc.93l2 a
%

parc.9313

Je potřeba zanést zástavu poz. st.118 a parc.60lL

DáIe tK zjistila pořizovaný majetek v r.2OL2, nedokončený k 31.5.2013;

Čp. 23

rekonstrukce obchodu a úřadu obce - rniměna oken, příčky, podhledy, el.instalace, nové topení, nová kotelna,
norni komín
proinvestováno 540.003,94 Kč
neuhrazeno: komín 23.160,- Kč

-

topení 180.000,- Kč
kotelna 18.360,- KČ doplatek práce
kotelna 23.780,- Kč doplatek materiál

neuhrazeno celkem: 245,300,- Kč

Celkemrekonstrukce: 785.303,94Kč
Oplocení hřiště
proinvestováno 269.943,- Kč
neuhrazeno: 83.280,- Kč Kyndl
45.064,- rč Žlůva
32.166,- rč Žlůva

Celkem
Komunikace

akce:

neuhrazeno celkem: 160,510,- Kč

430.453,- Kč

- opravy místních komunikací

-

proinvestováno L27.440,- Kč
neuhrazeno: 108.250,- Kč
70,788,- Kč

Celkem

opraw:

306.478,- Kč

Závazky obce vůčidodavatelům - neuhrazené faktury k 31.5.2013:
Stav pokladny k 31.5.2013:

neuhrazeno celkem: 179.038,- Kč

987.880,- Kč

12.658,- Kč

ZŮstatek na běŽném ÚČtu v KB a,s, k 31.5.2013, Č.ÚČtu4622!8tlOt00:

53.383,50 Kč

Závérz
Nebylo možnéprovést řádnou inventarizaci majetku a závazků obce, neboť účetnictví,účetnídoklady a
dalšíagenda za rok2Ot2 byla zabavena Policií ČR za účelemodborného zkoumání v souvislosti s vyšetřováním
bývalého starosty obce (viz. Soupis zabavených věcí Policií ČR).
lK provedla řádně inventuru fozickou; při inventuře dokladové vycházela z dostupných materiálů,
z inventur k3L.L2.2ott a faktickému stavu pokladny a běžnéhoÚČtu k 31.5.2013.
lK ukládá nové starostce a účetníobcezaúčtovatzjištěné inventarizaČnírozdíly do konce roku 2013.

Ve Strenicích dne 15.7.2013

lnventarizační komise

- předseda Bohumil Škornička

členovéMilan

Bláha

Jitka Gozmová

Jiřina Šejdová

