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1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizace majetku a závazků a
vnitřní směrnice k inventarizaci.
1.1.Plán inventur:
Plán inventur byl schválen 01.12.2020 starostkou obce, kde stanovila časový harmonogram
provedení jednotlivých inventur. Byly jmenovány dílčí inventarizační komise a jedna 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 inventarizačních komisí
Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo na Obecním úřadě v Kujavách dne
4.1.2021, přítomni byli všichni členové a na důkaz byly připojeny podpisy na potvrzení o
instruktáži členů. Součástí školení byly i 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 aktiv, 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 „Inventurní soupis účtů“
3.Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků
Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování 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 neshledaly žádné závady ve vedení evidence majetku. Majetek je veden
v elektronické podobě, karty majetku jsou v písemné podobě. Hmotný majetek je řádně užíván a
nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Dílčí komise, které prováděly inventuru majetku
obecního úřadu a hasičské zbrojnice navrhly k vyřazení zastaralý a nefunkční majetek, který označily
v inventurních soupisech. Navržený majetek posoudí likvidační komise a vypracuje podklad pro
jednání zastupitelstva. Dílčí inventarizační komise, která prováděla inventuru pozemků zjistila
opodstatněné inventarizační rozdíly způsobené podáním návrhu na vklad kupní a směnné smlouvy.
Kupní smlouva na pozemek p.č. 564/2 (IČ 10456) o výměře 2 m2 a účetní hodnotě 5 140,- Kč. Vklad
byl proveden 8.1.2021 s právními účinky k 17.12.2020. Na LV 10001 není pozemek zapsán
k 31.12.2020, ale v účetní evidenci je zaevidován. Směnná smlouva na pozemek p.č. 553/2 (IČ 10437)
o výměře 501 m2 a účetní ceně 2 041,- Kč je z účetní evidence obce vyřazen, ale na LV 10001
k 31.12.2020 zůstává zapsán. Druhý pozemek ze směnné smlouvy p.č. 1208/49 (IČ 10457) o výměře
799 m2 a účetní ceně 41 469,- Kč je v účetní evidenci zařazen, na LV 10001 k 31.12.2020 není
uveden. Vklad byl proveden 12.1.2021 s právními účinky ke dni 21.12.2020.
Pohledávky jsou obcí vymáhány exekučně, pokud je příslušný exekuční titul možný vymáhat se
zjištěných příjmů poplatníků. Jedná se hlavně o poplatky ze psů a poplatky za odpad. Na pohledávky a
poplatky po splatnosti více jak 90 dní jsou vytvořeny opravné položky.
Závazky obce jsou do splatnosti.
Na účtu 451 dlouhodobé úvěry je evidována bezúročná půjčka ze Státního fondu životního prostředí
ve výši 600 000,- Kč na podporu výměny kotlů v obci Kujavy. Na účtu 462 poskytnuté návratné
finanční výpomoci je evidována částka 200 000,- Kč a jedná se o poskytnutou návratnou finanční
výpomoc dle smlouvy občanovi na výměnu kotle.
4.Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů.
Při inventarizaci byl zjištěn opodstatněný inventarizační rozdíl, který vznikl podáním návrhu na vklad
kupní a směnné smlouvy do katastru nemovitostí. Dle § 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. běží
20denní lhůta, během které nesmí katastrální úřad povolit vklad. Návrh na vklad kupní smlouvy byl
podán dne 17.12.2020 a směnné smlouvy byl podán dne 21.12.2020. Zápis byl proveden až v roce
2021 s právními účinky dnem podání jednotlivých smluv.
5.Prohlášení hlavní 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.
Za hlavní inventarizační komisi:
Předseda inventarizační komise: Ing. Petra Vojkůvková
podpis ………………………..
Člen inventarizační komise:
Jarmila Kmecová
Osoba hmotně odpovědná za majetek:
Starostka obce:
Ing. Petra Vojkůvková

podpis ……………………….
podpis………………………….

Inventarizační zpráva bude předložena starostkou obce zastupitelstvu jako součást závěrečného účtu za
rok 2020.

