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Inventarizační zpráva r.2020

Obec Katusice
IČO: 00237981
Datum zpracování: 

Na základě plánu inventur na rok 2020, paní starostka Mgr. Věra Štencová dala pokyn 
k provedení řádné inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek Obce Katusice. 
Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnost:

1.Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen dne 26.10.2020. Inventarizační komise 
postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při 
inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na 
podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace 
inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních a rozdílových inventur byly dodrženy.

2.Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 30.11.2020
Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. 
Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Způsob provedení inventarizace:     a. fyzická b. dokladová

Fyzická inventura byla provedena ke dni 31.12.2020 inventarizační komisí ve složení:

Členové inventarizační komise: Tomáš Vilím, Jan Malhous, Libor Vele, Michael Sláma

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020

Za dokladovou inventarizaci odpovídá: účetní obce – Jana Čubanová

starosta obce – Mgr. Věra Štencová

členové inv. komise - Tomáš Vilím, Jan Malhous, 
Libor Vele, Michael Sláma

Výsledek inventarizace:
Výsledky inventarizace jsou uvedeny ve vyhotovených inventarizačních soupisech.

Vyjádření inventarizační komise:
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
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Prohlášení inventarizační komise:
A. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/91 Sb., o 

účetnictví a pokynem starosty obce ze dne 26.10.2020
B. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních 

inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenám v inventurních 
soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních 
inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány 
rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních 
rozdílů do data inventarizační zprávy.

C. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Katusicích dne 25.1.2021

Předseda inventarizační komise – Tomáš Vilím ……………………………………

Člen inventarizační komise – Jan Malhous ……………………………………

Člen inventarizační komise – Libor Vele ……………………………………

Člen inventarizační komise – Michael Sláma ……………………………………

Účetní obce – Jana Čubanová …………………………………….

Starostka obce – Mgr. Věra Štencová ……………………………………………………
           Razítko a podpis
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Příloha ke zprávě o provedené inventarizaci majetku vyhotovená ke dni 

31.12.2020

Obec Katusice

Nám.Budovatelů 4, Katusice, IČO 00237981

Skutečné stavy souhlasí s účetnictvím a vykazují tyto hodnoty:
(dle skutečnosti a rozvahy k 31.12.2020)

AKTIVA

A. Stálá aktiva

Software (013) 36.603,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 251.350,--
Pozemky (031) 32.257.126,45
Kulturní předměty (032) 500.007,--
Stavby (021) 99.905.983,34
Samostatně movité věci (022) 8.230.315,83
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 3.674.747,99
Nedokončený dlouhodobý majetek (042) 1.437.186,00
Ostatní finanční majetek – akcie (069) 1.986.000,00

B. Oběžná aktiva

Odběratelé (311) 15.000,--
Krátkodobé zálohy (314) 348.954,64
Pohledávky s vlád.instit.(346) 54.000,--
Dohadné účty aktivní (388) 97.000,--
Základní běžný účet (231) 14.861.429,57
Ceniny (263) 41.760,--
Pokladna (261) 1.209,--

PASIVA
C. Vlastní kapitál

Jmění účetní jednotky (401) 96.870.220,25
Transfery na pořízení 
dlouhodobého majetku (403)

25.072.828,13

Oceňovací rozdíly (406) 15.682.707,68
Opravy předcházejících 
účetních období (408)

1.252.128,--

Výsledek hospodaření (432) 22.625.144,38

D. Cizí zdroje 
Závazky dodavatelé (321) 127.700,59
Krátkodobé přijaté zálohy (324) 97.000,--
Závazky zaměstnanci (331) 184.415,--
Jiné závazky vůči 
zaměstnancům (333)

4.018,--

Sociální zabezpečení (336) 71.526,--
Zdravotní zabezpečení (337) 37.732,--
Jiné přímé daně (342) 40.951,--
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Daň z přidané hodnoty (343) 7.071,--
Dohadné účty pasivní (389) 347.502,64
Ostatní krátkodobé závazky 
(378)

27.518,--

Podrozvahové účty – Souhrnný inventarizační soupis
1. 902 0000   881.033,44Kč  jiný drobný dlouhodobý majetek
2. 909 0118       60.934,--Kč   majetek drobný dlouhod.nehmot.ZŠ
3. 909 0121       2.253.515,--Kč   hmotný majetek stavby ZŠ
4. 909 0122    429.114,55Kč  samostatně movitý majetek ZŠ
5. 909 0128 2.626.024,--Kč   drobný dlouhod.hmotný majetek ZŠ
6. 909 0218       7.117,50Kč  drobný nehmotný majetek MŠ
7. 909 0222     502.352,-- Kč   samostatně movitý majetek MŠ
8. 909 0228 2.813.909,63Kč dlouhodobý drobný hmotný majetek MŠ
9. 909 1263      41.040,--Kč     ceniny-stravenky ZŠ
10.934 0014      69.575,--Kč     věcná břemena na cizích pozemcích

Celkem       9.684.615,12Kč               




