OBEC RADONICE
IČO: 00262111

PSČ : 431 55
ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Místo konání inventarizace :

Obec Radonice

Inventarizace byla provedena ke dni:

31.12.2014

- zahájení
- ukončení

dle harmonogramu schváleného
ZO dne 01.12.2014

15.12.2014
12.01.2015– fyzická
21.01.2015- dokladová

Průběh inventarizace :
Inventarizační komise pro jednotlivé úseky byly jmenovány starostou obce dne
08.12.2014 a ke každé komisi byl přiřazen člen zastupitelstva obce. Složení inventarizačních
komisí schváleno ZO 01.12.2014.
Z jednotlivých úseků byly pořízeny inventurní soupisy s podpisy všech
členů komise. Byla provedena jak fyzická, tak dokladová inventarizace a stavy byly
porovnány s účetnictvím.
Výsledek inventarizace :
1.

2.

Byl porovnán a odsouhlasen s účetnictvím fyzický stav drobného nehmotného
majetku, drobného hmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a majetku do
3000,-- Kč dle inventárních soupisů - nebyly shledány inventarizační rozdíly. Všechny
příjmy a výdaje tohoto majetku byly zachyceny v účetnictví již v průběhu roku tak, jak
byl majetek vyřazován či pořizován nový.
Byl fyzicky zinventován majetek dlouhodobě pronajatý (ZŠ,MŠ), majetek se
zástavním právem (4 byty v panelových domech, dům čp. 97 a 145) a hodnota
porovnána s analytickým členěním v účetnictví. Současně byl analyticky oddělen
majetek s věcným břemenem (čp. 1-OÚ, pozemky - energetika).
U drobného hmotného majetku a majetku do 3.000,-- Kč doporučily jednotlivé
inventarizační komise k vyřazení majetek značně opotřebený či nefunkční, kdy oprava
by byla ekonomicky nevýhodná či neuskutečnitelná. Tento majetek byl po schválení
starostou obce také vyřazen z účetnictví.
Byla provedena dokladová inventarizace u nedokončeného hmotného majetku.
Současně byl zinventován majetek již dokončený v r. 2014 a jeho následné zařazení do
užívání. Inventarizační rozdíly nezjištěny.
Provedena dokladová inventarizace pohledávek a závazků porovnáním knih
došlých faktur, knih pohledávek za rozpočtovými příjmy, odeslaných faktur, přijatých
a poskytnutých záloh, s údaji v účetnictví.
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Na úseku mezd a odvodů z mezd pak kontrola účetního stavu a sestav mzdové
účetní – inventarizační rozdíly neshledány.
3.
Byl odsouhlasen skutečný stav pokladny, cenin a bankovních účtů s
účetnictvím a nebyly shledány inventarizační rozdíly.
4.

Na úseku pozemků obce byla provedena inventarizace kontrolou účetního
stavu a evidence z katastru nemovitostí KÚ Chomutov. Inventarizační rozdíly
shledány nebyly.

5.

U zásob byl porovnán skutečný stav se stavem na skladových kartách. Zásoby
podle druhu přepočítány, přeměřeny, odečteny na měřidlech. Rozdíly nebyly zjištěny.

6.

Hospodaření s majetkem obce v průběhu roku :

Druh maj.

Počáteční stav
Kč

Drobný nehm.
90.940,97
majetek
Dlouh.nehmot.
1.021.509,40
majetek
Budovy,haly
58.138.069,00
stavby
Samostatné
8.151.668,32
movité věci
Drobný dlouh.
2.146.618,80
hmotný majetek
Pozemky
8.161.441,57
Kulturní
předměty
11.320.000,00
Nedokončený
HM
1.232.596,00
Majetek do
3000,-- Kč/ks

764.942,41

Majetkové účasti
(Skládka Vrbička)
Materiál

468.000,00

Základní BÚ
Účty peněžních
fondů

Přírůstky
Kč

Úbytky
Kč

Konečný stav
Kč
90.940,97
1.021.509,40

506.987,00

53.987,00

58.591.069,00

329.102,00

408.014,00

8.072.756,32

194.985,00

206.646,00

2.134.951,20

2.878.146,48

665,44

11.038.922,61
11.320.000,00

949.037,00

506.987,00

1.674.646,00

267.387,15

9.011,80

1.023.317,76
468.000,00

199.755,17

41.930,09

157.825,08

9.829.855,63

21.728.935,28

17.936.536,91

13.622.254,00

276.027,71

113.170,00

94.517,00

294.680,91
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Pohledávky
Závazky

7.

1.458.147,00

2.509.352,20

3.034.454,30

933.044,90

728.103,15

15.884.612,86

15.381.746,95

1.230.969,06

Soupis nově zařazeného hmotného majetku v hodnotě nad 3.000,-- Kč/ks :

021- budovy,haly stavby
022- samostatné movité věci
028- drobný hmotný majetek

8.

Workoutové hřiště
Kolumbarium
Travní traktor Rieder
Svářečka
LED reflektory
Skartovačky (2 ks)
Kopírka Minolta
Koberec-kaplička
Plynový kotel
Motorový foukač
PC sestava Office 7 x
Křovinořez
Sekací kladivo
Telefon Lenovo
El.sporák-bytové hosp.

309.817,-197.170,-329.102,-3.490,-6.740,-7.853,-39.918,-5.915,-30.734,-4.210,-62.930,-10.990,-13.287,-5.119,-3.799,--

Soupis vyřazeného majetku (v pořizovací ceně) v hodnotě nad 3.000,-- Kč/ks

021 – budovy,haly,stavby
022 – samostatné movité věci
028- drobný hmotný majetek

Kolna na uhlí K.Rohozec
Travní traktor
Traktorová sekačka
Žací zařízení
Tiskárna Epson
Stůl pod počítač
Křovinořez
Monitor LCD
Koberec-kaplička
PC GTS
PC ASUS
Počítačová sestava 3x
Počítač Athion
PC Aceret
Kondenzační odvlhčovač

53.987,-148.114,-259.900,-35.700,-9.409,60
3.800,-18.930,-7.600,-4.770,-7.127,-10.790,-80.781,-10.159,-5.990,-11.590,--

V Radonicích 22.01.2015
Zpracovala: Ing. Novobilská
--------------------------------Jaroslav Santner
starosta obce
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