
\ Obec Josefov
Hlavní 131,69621 Josefov, IČ: 00488496

Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace v účetní jednotce:
Obec Josefov za rok 2012

Na základě pokynu starosty obce, Bc. Vojtěcha Pospíšila, byla ve dnech 14.1. 2012 do 18.1.
2013 provedena řádná inventarizace majetku obce Josefov. 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
- oprávek majetku
- pozemků
- kulturních předmětů
- nedokončeného dlouhodobého hmot. majetku
- materiálu na skladě
- základního běžného účtu
- pokladny
- závazků a pohledávek obce Josefov
- poskytnutých provozních záloh
- závazků za zaměstnanci
- ostatních závazků
- daní
- účtů úč. třídy 45
- ostatního majetku - podrozvahové účty

Inventarizace proběhla na Obecním úřadě v Josefově a po obci ve dnech od 15. 1. 2013 do 18.
1. 2013 podle stavu ke dni 31.12. 2012 Dílčí inventarizační komisí, která byla jmenována dne
17. 12. 2012 po schválení ZO Josefov na svém zasedání dne 17. 12. 2012 a komise
postupovala podle vydaného plánu inventur pro rok 2012. Všechny komise byly proškoleny
dne 15. 1. 2013 paní Pospíšilovou.
Jmenovaná Dílčí inventarizační komise ve složení:

Předseda komise:
Členové komise:

Ing. Tomáš Salajka
Lenka Rebendová
Bc. Viktor Machač

Inventarizační komise ve jmenovaném složení se sešla dne 15. 1. 2013 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 nic
nezatajila.

tel.: 518 373 004, 518 373 115, wwwjosefov.eu, e-mail: starosta@josefov.eu.info@josefov.eu
Bank. spojení: 24629671/0100



Obec Josefov
Hlavní 131,69621 10 efov, IČ: 00488496

Inventarizace 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,
účtů úč. třídy 4, oprávek majetku

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:

a základě Protokolu o vyřazení a likvidaci inventárních předmětů v organizaci Obec Josefov
vyřadit uvedené skutečnosti. Jedná se o:

Notebook Asus A7S
Křovinořez STIHL FES
Tiskárna HP LJ 1015
Mob.telefon okia
Urna malá
Urna velká
Barevná svět.trubice

hodnota: 41 375,78Kč
hodnota: 24660 --Kč
hodnota: 12 089,--Kč
hodnota: 8371,--Kč
hodnota: 680 --Kč
hodnota: 2 140 --Kč
hodnota: 3 113,--Kč

Hodnota celkem: =92 428,78Kč

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 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.ÚIK neshledala v pochybení
při prováděné kontrole majetku a schvaluje tuto závěrečnou inventurní zprávu.

tel.: 518 373 004, 518373115. WW\ .josefov.eu, e-mail: tarota@joefov.eu.info@josefov.eu
Bank. spojení: 24629671/0100



Obec Josefov
Hlavní 131,69621 Josefov, IČ: 00488496

V Josefově dne 21. ledna 2013

Ústřední inventarizační komise: Bc. Pospíšil Vojtěch

Mgr. Růžička Přemysl

Pospíšilová Radka

tel.: 518 373004,518 373 115, \ ww.jo efov.eu, e-mail: starosta@josefov.eu.info@jo efov.eu
Bank. spojení: 24629671/0100



I OBEC JOSEFOV
le: 00488496

Hlavnr 131, 69621
okres Hodonřn

Obec Josefov

ZÁPIS
O výsledku inventarizace majetku Obce Josefov

podle stavu ke dni: 31. 12.2012

Dílčí inventarizační komise, jmenovaná starostou obce, sestávající z:

jméno

~cL-- C? I...................................

Předseda Ing. Salajka Tomáš

Členové Bc. Viktor Machač

Rebendová Lenka

provedla inventarizaci majetku obce v období od /.~ ..~;.h!.~do .... ~.~:.~...~~.~
s výsledkem:

účet podle účetnictví podle inventarizace
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podle účetnictví
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podle účetnictví podle inventarizace
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903 - ostatní majetek

Přebytky
•

Manka a škody

Skutečný sta~ inventarizovaných předmětů byl zjištěn přepočtením a dokladově podle údajů
uvedených v mventurních soupisech.
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