Obec

D r á ž o v , 387 19 Čestice

Inventarizační zpráva
z provedené inventarizace hospodářských prostředků k 31.12.2021
Složení inventarizační komise : předseda:
člen:
člen:
člen:
člen:
Složení likvidační komise:

Rejšek Pavel
Vávrová Jiřina
Lukáš Zdeněk
Churáň Miroslav
Zelenková Marie

předseda: Ing.Kalina Josef
člen:
Šíma Miroslav
člen:
Mikeš Miloslav

Tato komise byla ustanovena obecním zastupitelstvem dne 15.12.2020 usnes. č. 56/2021.
Zároveň byl schválen plán inventur, který je součástí směrnic obce.
Inventura byla provedena ve dnech 2.1.2022 až 15.1.2022. Činnost inventarizační komise
byla ukončena ke dni 31.1.2022
Komise provedla kontrolu hmotného investičního majetku, DHIM, finančního majetku,
pohledávek a závazků, dále provedla kontrolu pozemků dle aktuálního stavu z KÚ. Porovnala
skutečný stav se stavem v účetní evidenci Obce Drážov.
.
Při inventarizaci bylo zjištěno:
1. Byla provedena dokladová inventarizace budov, staveb a pozemků.
Pozemky
Hodnota pozemků včetně lesů činí k 31.12.2021 činí 5 137 228,66 Kč.
Pozemky jsou vedeny na účtě 031 analyticky členěny dle přiložených inventurních
soupisů, které jsou přílohou této zprávy.
2. Dlohodobý hmotný majetek
Stav DHIM k 31.12.2020 činí:
Účet 021 0200
až 021 0850

Budovy a stavby

45 547 840,17 Kč

Účet 022 0050
Účet 022 0060
Účet 042 0000

Stroje a přístroje
Dopravní prostř.
Nedokonč.dl. hmot..majetek

408 692,00 Kč
197 790,00 Kč
1 930 580,22 Kč

Inventurní soupisy jsou přiloženy.

3. Finanční investice
Finanční investice obec již nevlastní.
4. Dlouhodobý drobný hmotný majetek:
Byla provedena fyzická inventarizace veškerého DDHM u hasičských sborů ve všech
obcích a na OÚ. Komise neshledala žádných podstatných rozdílů. Vše je řádně očíslováno.
Obecní úřad Drážov vede v této evidenci majetek v hodnotě od 3 000 ,00 Kč do 40 tis. .
Na účtě 028 0500 – v celkové hodnotě 1 217 803,94 Kč.
Majetek v hodnotě do 3 000,00 Kč - drobné předměty vede pouze v operativní evidenci a je
sledován na podrozvahovém účtu 902 0300 v celkové výši 288 395,05 Kč.
Dále obec eviduje na podrozvahových účtech vypůjčený majetek, který není v majetku
obce, v celkové výši 98 588,08 Kč, evidovaného na účtu 966 0300 a na účtu 992 0300 věcná
břemena v celkové hodnotě 100 000,00 Kč.
Inventurní soupisy jsou přílohou této zprávy.
Inventarizační komise k 31.12.2021 vyřadila DHIM - od 3 000,00 do 40 000,00 Kč.
evidovaného na účtu 028 0050 v celkové výši 18 287,00 Kč. – čerpadlo dávkovací. Dále
komise vyřadila drob. Dlouhodobý majetek evidovaný na účtě 902 0300 v celkové výši
1 654,00 Kč..
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
V evidenci DDNM jsou především programy KEO – kompletní evidence obce ,
plán PASPORT – dopravní značení obce a lesní plán. /evidence na účtu 018 0000/
v celkové hodnotě 147 816,00 Kč. Územní plán obce v celkové výši 242 000,00 Kč
je evidován na účtu 019 0000.
Inventurní soupisy jsou přílohou této zprávy.
6. Materiál na skladě
Veškerý materiál je během roku běžně účtován do spotřeby, t.j. bez zaúčtování na sklad.
7. Pokladna a základní běžné účty
Inventarizaci pokladny provádí během roku Finanční výbor. K 31.12.2021 se v pokladně
nachází hotovost ve výši 36 122,00 Kč. Výčetka hotovosti je přilohou inv. zprávy.
Obec Drážov má 4 účty:
1/ Běžný účet u České spořitelny ve Strakonicích, na kterém k 31.12.2021 byla finanční
hotovost ve výši 4 702 905,35 Kč.
2/ Běžný účet u ČNB, kde byla k 31.12.2021 finanční hotovost ve výši 3 026 658,78 Kč.
3/ Spořící účet u České spořitelny, kde se k 31.12.2021 nachází hotovost ve výši
18 216,42 Kč
4/ 2. Spořící účet u České spořitelny k 31.12.2021, byla finanční hotovost na tomto účtě
5 003 020,83 Kč.
Finanční hotovost, z kterou obec může disponovat je k 31.12.2021 činí celkem
12 750 801,38 Kč.

8. Ceniny
K 31.12.2021 se nenachází žádné ceniny.
9. Pohledávky
.
K 31.12.2021 se u naší obce nenachází žádné pohledávky z obchodních vztahů - účet
311 030.
Na účtu 314 eviduje obec zálohy na spotřebu elektřiny – EON ve výši 29 470,00 Kč.
Na účtě 343 – nadměrný odpočet DPH za listopad ve výši 4 078,00 Kč.
10. Závazky
K 31.12.2021 jsou u Obce Drážov evidovány tyto závazky:
Z obchodních vztahů – účet 321 ve výši 33 009,15Kč.- neuhr. fa ve splatnosti.
Závazky vůči pracovníkům – účet 331 - ve výši, 110 620,00 Kč
Závazky vůči pracovníkům – stravné – účet 333 – ve výši 2 475,00 Kč.
Závazky vůči ZP – účet 337 - ve výši 10 638,00 Kč
Závazky vůči OSSZ – účet 336 - ve výši 27 112,00 Kč
Závazky vůči FÚ – daň z příjmů účet 342 - ve výši 6 212 ,00 Kč
DPH – účet 343 - ve výši 301 413, 00 Kč. Daňová povinnost za 12/21.
Po splatnosti obec žádné závazky nemá.
Veškeré soupisy pohledávek a závazků jsou přiloženy.
Na účtu 374 jsou evidovány zálohy na dotace na volby do Parlamentu a na hasiče, v celkové
hodnotě 92 400,00 Kč. Dotace budou vyúčtovány v lednu 2022 při celkovém finančním
vypořádání za r. 2021.
Dále zde evidujeme investiční dotaci na zateplení a snížení energetické náročnosti budovy
OÚ Drážov ve výši 1 000 000,00 Kč, která bude vyúčtována v roce 2022 po zařazení
technického zhodnocení budovy do majetku.
Z tohoto důvodu evidujeme na účtě 403 – Transféry na pořízení dlouhodobého majetku –
inventarizační rozdíl ve výši této dotace , protože jsme k 31.12.2021 tvořili dohadnou položku
zápisem 388/403.
Při inventarizaci nebylo shledáno jiných inventarizačních rozdílů.
V Drážově dne 31.1.2022
Podpisy inventarizační komise:
předseda: Rejšek Pavel
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