
Inventarizační zpráva  

o provedené řádné inventarizaci majetku Obce  Tuchoraz za rok  2022 

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. 9  dne  30.11.2022 .  Součástí 

plánu inventur je podpisový vzor členů inventarizační komise.  

Termíny inventury byly dodrženy.  

Proškolení členů IK proběhlo v budově Obecního úřadu Tuchoraz dne  1.12.2022 

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 31.12.2022 a to  ve dnech 

od 2.1.2023 do  25. 1.2023  inventarizační komisí ve složení : 

Předseda : Snášelová Jana 

Členové :  Hutyrová Zuzana, Nývltová Renáta 

                    

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

budově je zachovalý a v dobrém stavu. V roce 2022 byla zakoupena technika na úpravu 

veřejného prostranství – traktor s radlicí a přívěs, dále motorová pila a křovinořez. Obec 

pořádá různé kulturní akce, proto dále zakoupila párty box, bublinkovač a paprskový světelný 

efekt a další drobný majetek uvedený v příloze.  

         Inventura majetku SDH byla provedena za účasti p. Martina Kadeřábka  velitele SDH 

Tuchoraz.  

Inventura materiálu proběhla za účasti starosty obce, materiál je uskladněn v budově  

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

dodávky materiálu, proto na účtu materiálu nebyl v roce 2022 žádný pohyb.  

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

které jsou na výpisech z ověřeného  listu vlastnictví a náhledem na  CUZK. Do majetku byly 

zapsány darované pozemky. 

V roce 2022 obec nesměnila, neprodala ani nenakoupila pozemky.  

Budovy v obci jsou v dobrém stavu, jsou udržovány.  

Povrchové stavby  - komunikace - většina chodníků narušených výstavbou kanalizace se 

v letošním roce opravuje.  Chodníky jsou zatím vedeny na účtu 042. Zařazeny do majetku 

budou po jejich zkolaudování. Na akci obec získala dotaci od SFDI. 

                     - veřejné osvětlení  - v roce 2022 obec nevybudovala žádné veřejné 

osvětlení,  ale koupila veřejné osvětlení v lokalitě Jabloňová stráň, které je uvedeno na 



soupisech majetku. 

Dále v této lokalitě odkoupila vodovod, který je též  uvedený  na soupisech. 

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 2022  je příloha č. 1 -  

soupis inventarizačních položek    

 

Obecní zastupitelstvo na svém jednání dne                  tento zápis projednalo a  schválilo. 

 

V Tuchorazi dne  25.1.2023 

 

 

                                                 Předseda komise : Snášelová Jana 

 

                                                 Členové komise :  Hutyrová Zuzana 

 

                                                                                Nývltová Renáta 

 

 

 

 

   David Šimůnek                                                              Miroslav Dežo 

      místostarosta                                                                    starosta  

 

 

 

 

 

 


