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Hlavní inventarizačnízpráva o vrýsledcích inventarizace
majetku obce k 31.t2.2O2O

Na základě "Plánu inventur" k provedeníinventarizace majetku ke dni 31.12.2020
byla provedena řádná inventarizace veškeréhomajetku, žn. dlouhodobého majetku,

operativní evidence, zbožína skladě, pozemků, nedokončených investic, finančních
investic, závazků, pohledávek, bankovních účtů,cenných papírů,cenin a pokladny.

Způsob provedení:
1. fyzická inventura byla provedena u majetku, cenin, pokladny, zbožína

skladě,
2, dokladová inventura byla provedena u pozemků, nedokončených investic,
závazků a pohledávek, cenných papírůa bankovních účtů.

Inventarizace majetku obce Libědice byla provedena inventarizačníkomisí dle Plánu
inventur.
Byly vyhotoveny inventurní soupisy, které byly porovnány s účetnictvímobce - hlavní
účetníkniha a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Součástí této zprávy je inventurní soupis obsahující3 stran4.
Návrh liloddačníkomise schválen ke dni 3I.12.2020 a byl zaúčtován v období
prosinec 2020.

předseda inventarizační komise:

Členové:Skala Jan
Hladík Mi

Příloha: seznam inventarizačních soupisů
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sEzNAM INvENTURNícH souplsů ě.
INVENTARIZACE MAJETKU oBCE t,lnĚolcB
r'yztct<A IIWENTURA
SU

Text

o.2t Stavby

o22 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

oza Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Lt2 Materiál

l32

na skladě

zbožína skladě

26t Pokladna
263 Ceniny
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sEzNAM INVENTURNÍCH soUPIsŮ é.2
INVENTARIZACE MAJETKU OBCE LIBĚDICE

DoKLADovÁ nťVENTURA
Sú

Text

o18 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
o19 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
o/2L Stavby

o22 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
o.28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

031 Pozeml<y

o32 Umělecká díla a předměty
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

o42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
o69 Ostatní dlouhodobý finančnímajetek

07a Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
081 Oprávlry ke stavbám

o82 Oprávky k samostatným movi§m věcem a soub.
o88 Oprávlry k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Ý,/

L32 zbožína skladě

t92 Opr.pol.k jin.pohledávkám

z hl.činnosti

194 Opravné položky k odběratelům

23L Základní béžnýúčet
261 Pokladna
262 peníze na cestě

\'

263 Ceniny
311 Odběratelé

3L4 Krátkodobé poskytnuté záIohy
315 Jiné pohledávky zhlavní činnosti
32t, Dodavatelé
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324 Krátkodobé ppřij até záIohy
331 zaměstnanci

336 Sociální pojištění
3,37 Zdravotní pojištění

342 Jiné přímédaně
346 Pohledávky za státním rozpočtem
373 Krátkodobé poskytnuté záIohy na transfery
374 Krátkodobé přijaté záIohy na transfery
37a

O

statní krátkodobé

záv azl<y

389 Dohadné úč§pasivní
401 Jmění účetníjednotlry

4o3 Transfery na poíízenídlouhodobého majetku
40,6 Oceňovací rozdíIy při prvním použití

431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím období
43.2 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

451 Dlouhodobé úvěry

452 Přijaté návratné finančnívýpomoci
459

O

statní dlouhodobé záv

462 Splátky_KOTL.

azl<y

půj čka _H amáčková J.

49L Počátečníúčetrozv ažný
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

992 Ost.dl.podm.aktiva

- Věcná břemena

994 Ost.dl.podm.pasiva

- Věcná břemena

999 Vyrovnávací účetk podrozvahovým účtům
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