Závěrečná inventarizační zpráva
OBCE KATOV
ROK 2017
Na základě plánu obce Katov za dne 29.12.2017 byla provedena řádná inventarizace
majetku:
Předmětem inventarizace : inventář majetku – budovy, stavby,věci movité, DHIM,
pozemky, finanční hotovost, pohledávky, závazky
Uvedené prostředky jsou umístěny ve skladu, budovách a objektech OÚ, veřejném prostranství.
Za uvedené materiály odpovídá :
Ing. Jan Vyhlídka, starosta
Marie Dvořáková, pracovnice OÚ
Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017 inventarizační komisí ve složení :
Semrád František, Junek Michal, Mleziva Karel
Předseda komise : Semrád František
Průběh inventarizace :
inventarizace byla zahájena dne
inventarizace byla dokončena dne

5.1.2018
31.1.2018

Skutečné stavy prostředků a drobného majetku byly zjištěny přepočítáním na místech porovnáním
se stavy zapsanými v majetkové evidenci.
Byla provedena inventarizace fyzická a dokladová.
Kontrolou pokladní hotovosti, pokladní knihy a výpisu z BÚ
finančních prostředků:

nebyl zjištěn rozdíl ve stavu

V pokladně hotovost k 31.12.2017
Na běžném účtu u ČSOB výpis č. 101 z 31.12.2017
Na běžném účtu u ČNB
výpis č. 17 z 29.12.2017

0
2.068.372,63 Kč
520.533,41 Kč

Stav pokladny byl dne 31.12.2017 zkontrolován – fyzický stav souhlasí se stavem účetním.
Stav na BÚ byl odsouhlasen k 31.12.2017 posledním výpisem z BÚ u ČSOB a ČNB za rok 2017
předsedou kontrolního výboru panem Ing. Milanem Přibylem a inventarizační komisí.
Nedílnou součástí tohoto zápisu je :
–
–
–
–
–

inventurní seznam majetku dle jednotlivých druhů
soupis dluhů / pohledávek za rozpočtovými příjmy/
konečné stavy účtů
výkaz aktiv a pasiv
fotokopie závěrečných výpisů z BÚ u ČSOB a ČNB za rok 2016
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Vyjádření :
Níže podepsaní prohlašují, že všechny doklady týkající se stavu majetku, zásob a
finanční hotovosti jsou uvedeny v účetní evidenci před započetím inventarizace.
Byl porovnán stav nemovitostí dle výpisu z Katastru nemovitostí. Evidence
pozemků a staveb byla doplněna o pozemky vzniklé sloučením parcel, dle
digitalizace došlo k přečíslování některých parcel.
Výpis z katastru přiložen k zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Prohlášení inventarizační komise :
a) inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a plánem inventarizace schváleného ZO dne 29.12.2017
b) jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Dne 31.1.2018 předseda inventarizační komise
členové inventarizační komise

František Semrád
Michal Junek
Karel Mleziva

S výsledky inventarizace byli seznámeni hmotně odpovědní pracovníci.

Dne 31.1.2018
Zápis o provedené inventarizaci byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Katov
dne ….........................................
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