
Inventarizační zpráva  

o provedené řádné inventarizaci majetku Obce  Tuchoraz za rok  2021 

Inventarizace majetku proběhla dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice k 

provádění  inventarizace majetku a závazků schválené dne 20.11.2018 

Plán inventur byl zpracován a řádně schválen  ZO  č. 8  dne  1.11.2021 .  Součástí plánu 

inventur je podpisový vzor členů inventarizační komise.  

Termíny inventury byly dodrženy.  

Proškolení členů IK proběhlo v budově Obecního úřadu Tuchoraz dne  15.12.2021 

Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 

  Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. 

U provádění inventur byly přítomni členové komise a osoby odpovědné za majetek. 

 Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních 

inventarizačních položek pasív a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. 

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasív, než 

které jsou v rekapitulaci uvedeny. 

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

Inventarizace majetku Obce Tuchoraz byla provedena ke dni 31.12.2021 a to  ve dnech 

od 3.1.2022 do  28. 1.2022  inventarizační komisí ve složení : 

Předseda : Mgr. Nováková Renata 

Členové :  Snášelová Jana, Trnka Lukáš 

                    

    V budově Obecního úřadu Tuchoraz proběhla inventura za účasti starosty. Majetek v 

budově je zachovalý a v dobrém stavu. V roce 2021 byly zakoupeny kompostéry, které se 

smluvně předaly do užívání občanům obce. Dále byl zakoupen štěpkovač,  který slouží 

občanům obce. Štěpkovač je umístěn ve skladu OÚ. 

         Inventura majetku SDH byla provedena za účasti p. Martina Kadeřábka zastupitele obce 

a velitele SDH Tuchoraz.  

Inventura materiálu proběhla za účasti starosty Obecního úřadu, materiál je uskladněn v 

budově  OÚ . Jedná se o materiál na opravy veřejného osvětlení. Obec zadává zakázky včetně 

dodávky materiálu, proto je pohyb na položce materiálu minimální.  

Inventura pozemků byla zjišťována porovnáním evidence obce s evidencí KÚ Kolín, 

které jsou na výpisech z ověřeného  listu vlastnictví a náhledem na  CUZK. Byla zapsána 

věcná břemena a rozdělen pozemek, na kterém stojí čistička odpadních vod. 

V roce 2021 obec nesměnila, neprodala ani nenakoupila pozemky.  

Budovy v obci jsou v dobrém stavu, jsou udržovány.  

Povrchové stavby  - komunikace - většina se bude muset opravit, protože jsou narušeny  

                                 stavbou kanalizace. V letošním roce obec získala dotaci na opravu a 

rekonstrukci chodníků. 

                     - veřejné osvětlení  - v roce 2021 obec vybudovala veřejné osvětlení 

v zástavbě směrem na Přistoupim a rychlostní měřič – radar. 



                                                        

. 

Fyzický stav majetku souhlasí se stavy na inventurních soupisech. Majetek je veden v 

počítači na programu MUNIS od firmy TRIADA.  Soupisy inventurních položek jsou 

podepsány členy inventarizační komise a osobou hmotně odpovědnou. 

Byl předložen zápis o provedené inventarizaci majetku zřízené příspěvkové organizace – 

Mateřské školy Tuchoraz. Inventurní soupisy jsou přílohou zprávy.  Majetek svěřený 

příspěvkové organizaci je vedený na podrozvahovém účtu  909. 

Nedílnou součástí inventarizační zprávy Obce Tuchoraz za rok 2021  je příloha č. 1 -  

soupis inventarizačních položek    

 

Obecní zastupitelstvo na svém jednání dne  23.2.2021 tento zápis projednalo a  

schválilo. 

 

V Tuchorazi dne  28.1.2022 

 

 

                                                 Předseda komise : Mgr. Renata Nováková 

 

                                                 Členové komise :  Jana Snášelová 

                                                                                Lukáš Trnka 

 

 

 

 

Vladimír Urbánek                                                   Miroslav Dežo 

      místostarosta                                                         starosta  

 

 

 

 

 

 


