
uBt: JOSEFOV
1(: 00488496

Hlavnln1, 696 21
okres Hodonln

Obec Josefov

ZÁPIS
o výsledku inventarizace majetku Obce Josefov

podle stavu ke dni: 31. 12.2011

Dílčí inventarizační komise, jmenovaná starostou obce, sestávající z:

jméno

Předseda Lenka Rebendová

Členové Bc. Viktor Machač

Ing. Tomáš Salajka

provedla inventarizaci majetku obce v období od .~':!:..~;.~.~l::do ... 1.~;.~:.~(.t.
s výsledkem:

účet podle účetnictví

021 - Stavby 1~.~.~.r?:.~qg

(~ ..~.:.:.~-~. gL028 - Drobný dlouhod.majetek
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082000 - Oprávky k samost.mov.věcem -.. ~.~.~ ... ~.~ I, 00

079 000 - Oprávky k ost.dl.nehmot.majetku -:-.1.~.~..!.~.~,.o "

podle inventarizace
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Přebytky

Manka a škody

Počet stran příloh inventurních soupisů: 67

Celková hodnota majetku: 27638604,70 Kč

Skutečný stav inventarizovaných předmětů byl zjištěn dokladově podle údajů uvedených
v inventurních soupisech.

V Josefově dne

),~...... '}:! .
podpis účetní

Členové dílčí inventarizační komise:
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·1 OBEC JOSEFOV
~: 00488496

: ~"nl 131,69621
okres Hodonín

Obec Josefov

ZÁPIS
o výsledku inventarizace majetku Obce Josefov

podle stavu ke dni: 31. 12.2011

Dílčí inventarizační komise, jmenovaná starostou obce, sestávající z:

jméno podpis

Předseda Lenka Rebendová

Členové Bc. Viktor Machač

Ing. Tomáš Salajka

provedla inventarizaci majetku obce v období od .. !.~..! do .. f.~·..!:..~,(~
s výsledkem:

účet podle účetnictví
~.:;t~..f!..~1.,.~o

019 - Ostatní dlouhod.nehmot.majetek
'1H 000 __

podle inventarizace
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022 - Samost.movité věci a soubory

031 - Pozemky ·.~.~.~..~~f.!.'.~.r
032 - Kulturní předměty

042 - Nedokončený dlouhod ..hmot.majetku .!.i-:..t~~/.4L ;f 'ff.2. ~ f Lt '-fL
••••••••••••••••• 1•••

069 - Ost.dlouhodob.finanční majetek
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231 - Základní běžný účet ÚSC

261 - Pokladna

262 - Peníze na cestě

311 - Odběratelé

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti

321 - Dodavatelé

331 - Zaměstnanci

336 - Zúčtov.s instit.soc. a zdrav. poj.

341 - Daň z příjmů

342 -Jiné přímé daně

346 - Pohledávky za ústředními rozpočty

349 - Závazky k územním rozpočtům

374 - Přijaté zálohy na transfery

378 - Ostatní krátkodobé závazky

389 - Dohadné účty pasivní

903 - ostatní majetek .1~?}?~.~.'r
frPřebytky

Manka a škody

podle účetnictví podle inventarizace
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Skutečný sta~ inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtením a dokladově podle údajů
uvedených v Inventurních soupisech.
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Členové dílčí inventarizační komise:
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\
Josefov 20.1. 2012

Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace v účetní jednotce:
Obec Josefov za rok 2011

Na základě pokynu starosty obce, Bc. Vojtěcha Pospíšila, byla ve dnech 13.1. 2012 do 18.1.
2012 provedena řádná inventarizace majetku obce Josefov. Dílčí inventarizační komise se
sešla ještě dne 19. 1. 2012 z důvodu provedení jí odsouhlaseného dooprávkování majetku,
vyřazení drobného majetku a upřesnění položky majetku účet 042 030~. Dílčí inventarizační
komise provedla inventuru následujícího majetku:

- drobného dlouhodobého nehmotného majetku
- ostatního dlouhodobého nehmotného majetku ( studie )
- staveb
- samostatně movitých věcí a souborů
- drobného dlouhodobého hmotného majetku
- pozemků
- kulturních předmětů
- nedokončeného dlouhodobého hmot. majetku
- materiálu na skladě
- základního běžného účtu
- pokladny
- peněz na cestě
- závazků a pohledávek obce Josefov
- poskytnutých provozních záloh
- závazků za zaměstnanci
- ostatních závazků
- daní
- ostatního majetku - podrozvahové účty

I I .

i '

Inventarizace proběhla na Obecním úřadě v Josefově a po obci ve dnech od 13. 1. 2012 do
19. 1. 2012 podle stavu ke dni 31.12. 2011 Dílčí inventarizační komisí, která byla jmenována
dne 28. 12. 2011 po schválení ZO Josefov na svém zasedání dne 12. 12. 2011 a komise
postupovala podle vydaného plánu inventur pro rok 2011. Všechny komise byly proškoleny
dne 13. 1. 2012 paní Pospíšilovou.
Jmenovaná Dílčí inventarizační komise ve složení:

Předseda komise:
Členové komise:

Lenka Rebendová
Ing. Tomáš Salajka
Bc. Viktor Machač

Inventarizační komise ve jmenovaném složení se sešla dne 15. 1. 2012 a provedla inventuru,
Za výše uvedený majetek hmotně odpovídá pí. Pospíšilová Radka, která prohlásila, že
všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku odevzdala k inventarizaci a ríic
nezatajila.
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lnventarizace byla provedena:
1. Dokladově u: základního běžného účtu, , pokladny, peněz na cestě

pozemků, stavu pohledávek a závazků, poskytnutých provozních záloh,
závazků za zaměstnanci, nedokončeného dlouhodobého majetku, daní, ostatních závazků

2. Fyzicky u: drobného a ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, staveb,
samostatně movitých věcí a souborů, drobného dlouhodobého hmotného

majetku, kulturních předmětů, materiálu na skladě, ostatního majetku -.podrozvahové účty

Na základě údajů podle účetnictví byly vykázány následující rozdíly:

žádné

Dílčí inventarizační komise na základě šetření dále doporučuje:

Na základě Protokolu o vyřazení a likvidaci inventárních
Josefov vyřadit uvedené skutečnosti. Jedná se o:
Dveře 90 bílé hodnota: 1495,--Kč
Dveře 60 bílé hodnota: 1160,--Kč
Okno 150-120 hodnota: 3213,--Kč
Dveře,okno,dverka na plyn hodnota: 3150 =Kč
Přístřešek hodnota: 4158,--Kč
Dveře 80 bílé hodnota: 2880,--Kč
Vrata hodnota: 32445,--Kč

předmětů v organizaci Obec

I.

Hodnota celkem: =48501,--Kč

Důvody jsou uvedeny v protokolu (viz. příloha).

Dílčí inventarizační komise na základě dokladové a fyzické inventury zjistila a odsouhlasila
stavy jednotlivých účtů ( viz. příloha).

Dílčí inventarizační komise odsouhlasila způsob a provedené dooprávkování majetku do
období 31. 12. 2011, vyřazení majetku obce a doplnění položky u účtu 042 0303. Na základě
těchto skutečností se ještě komise sešla 19. 1. 2012, aby odsouhlasila konečné stavy majetku.

Dílčí inventarizační komise prohlašuje, že kontrolovala majetek v organizaci:Obec Josefov
na základě inventárních soupisů. Prohlašuje, že majetek je v pořádku a odpovídá inventárním
soupisům. Stav pokladního zůstatku na konci roku činil =0,00 Kč, BÚ odpovídá svému
zůstatku.

Ústřední inventarizační komise na základě výsledků inventury provedené Dílčí inventarizační
komisí souhlasí s jejím provedením, s vyřazeným majetkem obce, dooprávkováním majetku
obce k datu 31. 12. 2011. ÚIK neshledala v pochybení při prováděné kontrole majetku a
schvaluje tuto závěrečnou inventurní zprávu.



V Josefově dne: 20. 1. 2012

Ústřední inventarizačni komise: Bc. Pospíšil Vojtěch

Mgr. Růžička Přemysl

Pospíšilová Radka


