
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019 

 

o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazku dle skutečného stavu ke dni 31.12.2019 

Městys Křtiny 

00280429 

 

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizačních pokynů k inventarizace.  

 

Inventarizační činnosti:  

1.1.  Plán inventur 

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu 

s vyhláškou a plánem inventur.  

 

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí  

Proškolení proběhlo v zasedací místnosti ÚM  dne 15.11.2019.  

 

1.3. Činnost inventarizačních komisí 

Byly jmenovány inventarizační komise ve složení: 
Dílčí inventarizační skupina č. 01 

Vedoucí inventarizační skupiny : Pásek Emil, Mgr. …………………………… 

Člen inventarizační skupiny:    Staroba František  …………………………… 

Člen inventarizační skupiny:    Jančík Radek  …………………………… 

 

Inventarizovaný majetek: 021 – budovy, stavby 

     022 -  dlouhodobý hmotný majetek 

     028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 

     018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

   019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

     031 – pozemky 

     041 – nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

     042 – nedokončené stavby (investice) 

 

Dílčí inventarizační skupina č. 02 

Vedoucí inventarizační skupiny: Petr Zapletal, Mgr. …………………………… 

Člen inventarizační skupiny:   Pásek Emil, Mgr.        …………………………… 

Člen inventarizační skupiny:   Pavel Vandas  …………………………….. 

 

Inventarizovaný majetek:    132 – zboží na skladě 

        účty třídy 2xx,3xx,4xx 

Inventarizační komise provedly inventury dle schváleného pokynu. 

 

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům  

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.  

 

Dle plánu inventarizací byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků a pohledávek. Skutečný stav byl zjišťován 

k datu 31.12.2019 a porovnán na účetní stav, dokladová inventura potom proběhla na stav účetnictví 

k 31.12.2019. Nebyly zpracovány prvotní a rozdílové inventury. 

 

Zjištěné mimořádné skutečnosti: 

- Při fyzické inventuře proběhla kontrola majetku, inventarizační komise shledala, že položky 42 a 43 

Měřiče rychlosti – radary z Brněnské a Kolonky byly nahrazeny novými přístroji. Položky majetku 

zatím nebyly doodepsány. Bylo zjištěno, že jeden z radarů vykazuje závadu, kterou nelze odstranit, 

druhý z radarů je možno event. použít na silnici směr Adamov. Navrhované řešení – neopravitelné 

zařízení vyřadit a zlikvidovat, funkční zatím ponechat pro případné další použití. Položka č. 21 Místní 

rozhlas – vedení zůstává díky vybudování nového bezdrátového rozhlasu bez užitku. Vedení není 

zatím odinstalováno, komise navrhuje zkrácení doby použitelnosti a příležitostnou likvidaci zařízení.  



- U položky 219 Protipovodňový plán – potok, který byl nahrazen novým protipovodňovým plánem 

navrhuje inventarizační komise zkrátit dobu odepisování a v roce 2020 celý starý plán odepsat a 

vyřadit nebo vyřadit jednorázově 

- Městysu byl věnován 1 ks obrazu od Dr. Dresslera, byl zaveden do evidence v ceně 1 Kč jako 

předmět kulturní hodnoty. Dále bylo rozhodnuto o zaevidování tapisérie z obřadní síně také jako 

předmětu kulturní povahy v hodnotě 1 Kč. Jedná se o dílo zhotovené technikou ART Protis. 

Opatření: 

Nejsou navržena žádná opatření 

 

Stav zjištěný při inventarizaci: 

               Účetní stav Zjištěný stav Rozdíl 

013-Software      69.000,25 69.000,25 0 

018-Drobný.nehmotný majetek      166.291,74 166.291,74 0 

019-Ostatní nehmotný majetek     883.916,00 883.916,00 0 

021-Budovy,stavby             43.565.121,14 43.565.121,14 0 

022-Samostatné movité věci       8.417.830,40 8.417.830,40 0 

028-Drobný hmotný majetek    3.427.979,86 3.427.979,86 0 

031-Pozemky     2.391.166,75 2.391.166,75 0 

032-Kulturní předměty 985.811,30 985.811,30 0 

042-Nedokončené investice   2.302.268,67 2.302.268,67 0 

075-Oprávky k software     23.008,00 23.008,00 0 

078-Oprávky k DDNM      166.291,74 166.291,74 0 

079-Oprávky k DNM      287.724,00 287.724,00 0 

081-Oprávky ke stavbám 10.475.418,00 10.475.418,00 0 

082-Oprávky k DHM      2.130.156,90 2.130.156,90 0 

088- Oprávky k DDHM    3.427.979.86 3.427.979.86 0 

132-Reklamní předměty      79.534,00 79.534,00 0 

185-Opravná položka k 132 33.747,00 33.747,00 0 

231-Základní běžný účet             14.063.399,57 14.063.399,57 0 

236-Běžné účty fondů ÚSC (fond oprav školy)            1.059.000,00 1.059.000,00 0 

261-Pokladna                   23.593,00 23.593,00 0 

263-Stravenky , mince k vítání občánků                3.840,00 3840,00 0 

311-Odběratelé (vydané faktury) 27.573,00 27.573,00 0 

314-Poskytnuté provozní zálohy     152.412,00 152.412,00 0 

315-Pohledávky za rozpočtovými příjmy     50.333,00 50.333,00 0 

321-Dodavatelé        114.670,59 114.670,59 0 

331-Zaměstnanci         175.586,00 175.586,00 0 

336-Zúčt.s inst.soc.a zdrav.          53.584,00 53.584,00 0 

337-Zdravotní pojištění  28.824,00 28.824,00 0 

341-Daň z příjmu právnických osob 42.560,00 42.560,00 0 

342-Ostatní přímé daně          24.794,00 24.794,00 0 

349-Závazky vůči ÚSC, DSO          3.000,00 3.000,00 0 

374-Krátkodobá přijatá zál.na transfery 3.899.009,90 3.899.009,90 0 

378-Zákonné pojištění pracovníci        1.768,00 1.768,00 0 

383-Výdaje příštích období       4.194,00 4.194,00 0 

388-Dohadné účty aktivní – přijaté dotace        3.929.572,90 3.929.572,90 0 

389-Dohadné účty pasivní        151.670,00 151.670,00 0 

401- Jmění účetní jednotky 33.300.297,82 33.300.297,82 0 

403-Dotace na pořízení majetku       15.526.341,15 15.526.341,15 0 

419-Fond obnovy ZŠ a MŠ       1.059.000,00 1.059.000,00 0 

451-Dlouhodobé úvěry 2.999.517,00 2.999.517,00 0 

909–Podrozvahové účty    91.632,637,06 91.632,637,06 0 

 

 



 

 

V průběhu inventarizace nebyly zjištěny další přebytky, manka ani škody. 

 

Skutečný stav inventarizovaného majetku byl zjištěn přepočtením. Tento stav byl odsouhlasen s účetním 

stavem. 

 

Inventarizace pozemků byla provedena porovnáním vlastní evidence pozemků s výpisem z katastrálního 

úřadu Blansko. 

 

V souladu se zák. 563/2001 Sb. o účetnictví byly provedeny opravné položky. 

 

 

 

Křtiny 14.02.2019 

 

 

 

 

 

 

         František Novotný – starosta 

 

 

Jako přílohy jsou nedílnou součástí inventarizační zprávy inventurní soupisy majetku, závazků a pohledávek. 

 

 


