
," |NVENTAR|ZAčNi ZPRÁVA RoK 202l

ó \,lisledku řádné in\entariZace majetku. pohledávek a závazku dle skutečného stavu ke dni 31.12.202l
Městys Kitiny
00280429

l, Vyhodnoceni dodrženi vyhlášky č. 270l20l0 Sb, a vnitroorganiz_ačních pokynů a směmice č. S/l6102 k
inventarizace.

Inventarizačni činnosti :

l l plán inventttr
Plán inventur byl včas zpracován a řádnč schvá]en. Inventarizační komise postupovaly v souladu
s vyhláškou a plánem inventur.

1,2, Irroškoleni členů invenlarizačních komisi
Píoškoleni píobéhlo \ Zasedaci mislnosli ÚM dne l 5,l l .202l ,

l,J, Činnosr invenlarizačnich lomisi
Byly jmenovány inventarizační komise ve složeni:
DíIčí inventarizačni skuDina č, 0l
vedoucí inv€ntarizační skupiny: Pásek Emil, Mgr.
ČIen inventarizačnískupiny: StarobaFíantišek
clen inventarizační skupiny: Jančík Radek

Inventarizovaný majetek 02 l - budoly, stavby
022 - dlouhodobý hmotný majetek
026 - drobný dlouhodobý hmotný majelek
018 drobný dlouhodobý nehínotný majetek
0l9 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
03l pozemky
04l - nedokončený dlouhodobý nehmotný majďek
042 - nedokončené stavby (investice)

Dílči inventarizaěni skuDina č. 02
vedoucí inventarizační skupinyI Petr Pališek Zapletal, Mgr,
clen intentariáčnl 5lUpin}: Pásek Lmil. Mgr,
( len in\entariáčni skupiny: Pa\eI Vandas

Inventarizovaný maiet€k: l32 - zboží na skladě
účty třidy 2xx,3)(x,4x.x

lnventarizační komise provedly inventury dle schváleného pokynu.

Přijatá opitření ke zlepšení pr]ůběhu invenfur, k informačním tokům
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly iádně pňpraveny a ověřeny na skutečnost.

Dle pllfuu inventarizací byl zjištěn skutečný stav majetku, ávazků a pohledávek. skutečný stav byl zjišťov|ín
k datl.r 3l,|2202l a porovnián na účetní stav, dokladová inventura potom probehla na stav účetírictvi
k 31,12.202l. Nebyly zpracovány prvotní a rozdilové inventury.

Ziištěné mimořádné skutďno§ti:
- Položka 2l mistní rozhlas vedeni staré vedeni bylo odepsáno, váledem ktomu, že se dále

nepouzívá. bude lryřazeno a odstraněno
- Položka 45 Obraz Křtiny - fotograíie již odeps{án, umistěn v knihovně, nebude se Sácky \ryřazovat
- Položka 52l Kamerový systém HIK vIsIoN - umístěn v knihovně, již odepsrárr, funkční, nebude se

\Třazovat
- Položka 42 Měřič rychlosti původni měňč, již odepsán, opravený, umístěn ve skladu, zatím se

nebude fyzicky vyřazovat, uvažuje s€ o j€ho umístění při silnici směrem od Adamova



- Při fozické inventuře proběhla kontrola majetku, inventarizační komise shledal4 že položka 50 DHM
Mulčovaci stroj posuvný Traver v PC 60651,90 bylajiž zcela odepsána a není použivána, položka
DDHM 167 Spalíčkovač k traktoru v PC 36237.80 1nkréž není ryuživána a navrhuje lyřazení
majetku z evidence. Městys vlastni no!^ý mulčovací stroj. Zastaralý mulčovací stroj a špalíčkovač
navrhuje inventarizačni komise nabídnout k prodeji za cenu obvyklou zjištěnou pŇzkumem. Zatím
zůstává odepsaný ve §tavu, městys zatim nemá zájemce o odkup.

- Položka 446 Soubor cvičebních strojů fitness - stroje odeps.íny, fuĎkční, nebude fyzicky vyřazeno
- součásti Evidence majetku EMA je i soupis položek drobného majetku, jehož pořizovací cena

nedosahuje wýše 3000 Kč, ale doba použitelnosti je delší než 1 rok, Tento majetek dosud nebyl
zanesen v podrozvahové evidenci na účtech 9. třídy. Bude provedeno doplnění.

Nejsou navržena ždná opatřeni

sta1 ziiš ři inventarizaci:
učetní stav ZiištěnÝ stav RoZdil

0 l 3 -Soíiware 69,000,25 69.000.25 0
0 l 8-Drobný.nehmotnÝ maietek 136.291,74 136.29I,74 0
0 l g-ostatní nehmotný majetek 592.900.00 592.900,00 0
021-Budovy,stavby 64.983 .222,23 64 .983.222,23 0
022-samostatné movité věci 21.978.416-01 21.918.476.04 0
028-Drobní hmotnÝ maielek 4.184.953.83 4,l84,953.83 0
031-PozemkY 3.156.9l9,54 3.156.9l9,54 0
032-Kultumi předměty 993.8l1,30 993.811,30 0
042-Nedokončené investice 2 -368.824 ,84 2.368.824 -84 0
052-Poskrtnuté zálohy na dlouhodobý HM 4l0.000.00 410,000.00 0
073-Oprávky k software 57.505,00 57,505.00 0
078-0právky k DDNM 1,36.291,,74 136.291,74 0

079-oprávkY k DNM 81.186,00 117,495,00 0
081-oprávky ke stavbám 12.672.345.00 12.612.345 .o0 0

082-Oprávkv k DHM 3 .632.43 l .60 1,632,431.6c) 0
088- oprávkY k DDHM 4,l84.953.83 4.184.953.83 0

l32-Reklamni piedmětY 73.007.00 73,007,00 0

185-0pravná položka k l32 33.191,00 33,19l,00 0
23 1-Základní běžnÝ účct 9,j45.252.,ll 9 .345 .252,41 0

236-Běžné účty fondů USC (fond oprav ško|y) l,4l2.000.00 1.4l2.000.00 0

261-Pokladna 9.843,00 9.843.00 0

263-Stravenky, mince k vítání občánků 7.960.00 7,9ó0,00 0

3l l -odběratelé (wdané fakturv) 7-865.00 7.865.00 0

J ]4-Posk.ltnulé provozni zálohy l99.220.00 l99.220.00 0

3ls-Pot edávky za rozDočtovÝmi DříimY 68,155.00 68.155.00 0

321-Dodavaielé 255.4o5,11 255.405.7l 0

3 3 l -Zaměstnanci 208.47,1.00 208.474.00 0

336-Zúčt.s inst, soc. a zdrav, 55.972,o0 55.9,I2,00 0

33 7-Zdravotni poi ištěni 30.451,00 30.45l,00 0
341-Daň z Dříimu Drávnických osob 61.940,00 61.940,00 0

342-ostatni přimé daně 20,575,00 20.575,00 0

349-Závazkv vůči USC. DSO 7,500.00 7.500.00 0

374-Krátkodobá Dřiiatá zál.na transferv 3.120.414-40 3.120.4l4.40 0

378-Zákonné Doiištěni pracovnici l,861.00 1.861.00 0

38l - Náklady Dříštich období 63,525.00 63.525.00 0

383-VÝdaie příštích obdobi l,816,00 1.8l6.00 0

385- Přiimv příštích obdobi 41,96l,50 41.961,50 0
388-Dohadné účtY aktivni - přiiaté dotace 6.969 .452-90 6.969 .452,9o 0



389-Dohadné účty pasivní l96.720,o0 l96.,I2o.o0 0
.l0l - ]měni účetní iednotky 33 .3o0 .29,7 ,82 33 .3o0 .291 .82 0
4c3-Dotace na poiízení majetku 19,868,287.33 19.868,287.33 0
41g-|ond obnovy ZS a MS 1,412,000.00 l.,t12.000_00 0
45l-Dlouhodobé úvěrv 20.497.4o2.55 20.497.402.55 0
459-ostatní dlouh. závazkY(nevYrovnané MP) l,498.00 l,,198.00 0
472-Douhodobé přiiaté zálohy na transfery 3 .849 .,7 62.9o 3 .849 .7 62.90 0
909 Podrozvahové účtv 9].48]] 202 06 9].48]].202_06 0

v pŇběhu invenlarizace nebyly Zjištěny další přebytky, manka ani škody.

skutečný stav inventarizovaného majetku byl Zjištěn přepočtením. Tento stav byl odsouhlasen s účetnim
staYem.

InYentarizace pozemků byla provedena porovnáním vlastní cvidcncc pozcmků s i)pisem z katastrálniho
úřadu Blansko,

V souladu se zák, 563/200l Sb. o účetnictvi byly provedeny opravné položky.

Křtinvll022022
uĚsTYs KňŤl Y

okl, B|ansko
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}:",.-^""^q
FrantišekNovotný starosta

Jako přilohyjsou nedílnou součástí inventarizační zprávy inventumí soupisy majetku. závazků apohledávek,


