OBEC VRCHY 742 45 FULNEK

IČ: 00848514

Inventarizační zpráva za rok 2021
Účetní jednotka:
Obec Vrchy
Vrchy 65, 742 45 Fulnek
IČ: 00848514
Datum zpracování: 31.01.2022
Den zahájení inventarizace: 04.01.2022
Den ukončení inventarizace: 31.01.2022
Den ke kterému byla provedena inventarizace : 31.12.2021
1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice k inventarizaci.
1.1.Plán inventur
Plán inventur byl schválen 15.12.2021 starostkou obce, kde stanovila časový harmonogram
provedení jednotlivých inventur. Byla jmenována dílčí a hlavní inventarizační komise.
Komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Podpisy členů inventarizačních
komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému
pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy.
1.2.Proškolení členů inventarizační komise
Proškolení členů inventarizační komise proběhlo na Obecním úřadě ve Vrších dne
15.12.2021, přítomni byli všichni členové a na důkaz byly připojeny podpisy na potvrzení o
instruktáži členů. Součástí školení bylo prostudování vyhlášky č. 270/2010 Sb., a dále zásady
dodržení bezpečnostních a požárních předpisů.
1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur.
Bez přijatých opatření.
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních
položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek dle data provedení inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.
2.Výsledek inventarizace:
VIZ PŘÍLOHA č. 1 této zprávy „Inventurní soupis účtů“
3.Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků

Inventarizační komise nezjistila žádné závady majetku, zásob, ani cizí majetek, který by se nacházel
v prostorách budov v majetku obce.
Hmotný a nehmotný majetek včetně finančního majetku je evidován prostřednictvím software KEO4
pro vedení majetku od firmy Alis, spol. s r.o.
Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Majetek je veden
v elektronické podobě, karty majetku jsou v elektronické podobě v počítači obecního úřadu Vrchy.
Hmotný majetek je řádně užíván. Opotřebený majetek byl na soupisech označen a navržen
k projednání na vyřazení a likvidaci.
Pohledávky na účtech 315 a 311 jsou obcí vymáhány průběžně, jedná se o místní poplatky za odpad ve
výši 9.200,- Kč, nájemné z pozemků ve výši 460,- Kč. Celková výše pohledávek k 31.12.2021 činí
9.660,- Kč. Na účtu 042 (nedokončený DHM) je k 31.12.2021 zůstatek ve výši 117.600,- Kč, jedná se
o projekt na úpravnu vody v obci Vrchy (org. 0013), který již nebude realizován, z tohoto důvodu
rovněž komise navrhuje k projednání na vyřazení. Na účtu 324 (krátkodobé přijaté zálohy) je evidován
zůstatek ve výši 101.700,- Kč, jedná se o úhradu z prodeje pozemků, který nebylo možné zapsat do
Katastru nemovitostí. Po dohodě s kupujícím, byl návrh na vklad vzat zpět a bude podán v roce 2022.
Závazky obce účet 321 je zůstatek ve výši 105.653,43 Kč, jedná se o došlé faktury v lednu 2022,
týkající se účetního roku 2021. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 374 je zůstatek 17.547,21
Kč. Jedná se o dotaci na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tato
dotace bude vypořádána v roce 2022. Na účtu 451 dlouhodobé úvěry je evidována k datu 31.12.2021
částka ve výši 4.319.506,- Kč, jedná se o dva dlouhodobé úvěry a 800.00,- Kč kotlíková dotace. Na
účtu 455 dlouhodobé přijaté zálohy je evidována k datu 31.12.2021 částka 10.000,- Kč, jedná se o
zálohovou úhradu věcného břemene ČOV – Bytového družstva Nový Jičín, ještě nebylo zapsáno do
Katastru nemovitostí. Na účtu 462 poskytnuté dlouhodobé návratné finanční výpomoci je
k 31.12.2021 stav 659.000,- Kč – jedná se o veřejnoprávní smlouvy schváleny zastupitelstvem obce na
výměnu kotlů. Na účtu 472 je k 31.12.2021 stav ve výši 40.000,- Kč – jedná se o dotaci na
kotlíkového specialistu. Tato ještě nebyla vypořádána.
4.Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů.
Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
5.Prohlášení inventarizační komise:
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí
pro provedení inventarizace.
Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
Předseda hlavní inventarizační komise: Eliška Pešlová

podpis ………………………..

Členové invent. komise:

Pavla Jurajdová

podpis ……………………….

Daniel Böhm

podpis .....................................

Karel Pešl

podpis .....................................

Účetní obce :
Iveta Czernínová
Osoba odpovědná za přípravu podkladů :

podpis .....................................

Osoba hmotně odpovědná za majetek:
Starosta obce:

Jiřina Pešlová

podpis

...........……………….

Inventarizační zpráva bude předložena předsedou inventarizační komise zastupitelstvu obce.

