
INVENTARIZACE 2021 
Inventarizace majetku obce byla provedena v době od 3. ledna 2022 do 15. února 
2022. Majetek byl zkontrolován k 31. 12. 2021. 

Hlavní inventarizační komisi tvořili: předsedkyně Hana Šmídová a členové Květoslava 
Makrlíková a Petr Švehla. 

Dílčí inventarizační komisi tvořili: Lenka Hánová, Edita Záplatová, Lukáš Henzl. 

K 31. 12. 2021 obec vlastnila pozemky v celkové hodnotě 20,34 mil., a 
4 pozemky určené k prodeji (lokalita Housličky) v hodnotě 1,39 mil., budovy 
v celkové hodnotě 47,27 mil., stroje a zařízení v hodnotě 5,74 mil., nehmotný 
majetek v hodnotě 515 tis. (úz.plán) 

Drobný dlouhodobý majetek obce je v celkové hodnotě 5,68 mil.  
- z toho MŠ má ve výpůjčce majetek v hodnotě 192 tis. 

Majetek, který obec vložila do svazku Skupinový vodovod má hodnotu 14,75 mil. 

K 31. 12. 2021 obec eviduje nedokončený majetek ve výši 23,17 mil.: 
 Projekty – ČOV + kanalizace – 3,75 mil., Most M02 - 408 tis., lokalita 

Housličky – 408 tis., rek. MŠ - 97 tis., rek. dřevodílny – 164 tis. 
 Stavby před kolaudací – Chodníky II. etapa – 17,55 mil., vodov. řád-spodní 

konec – 735 tis.,  

Zůstatek nesplaceného dlouhodobého úvěru obce na výstavbu bytových domů činí 
k 31. 12. 2020 3,92 mil. Úvěr bude obec splácet do roku 2033.  

Zůstatek nesplaceného krátkodobého úvěru obce na výstavbu chodníků činí  
k 31. 12. 2020 4,27 mil. Úvěr začala obec splácet v září 2021 se splatností do  
roku 2026. Celková výše úvěru čerpání byla 4,6 mil. 

Jiný úvěr ani půjčku obec nemá. 

V pokladně byl k 31. 12. 2021 zůstatek ve výši 32 tis. Kč.  

Na bankovních účtech vedených u KB, ČNB bylo k 31. 12. 2021 celkem 13,38 mil. 

Kontrolou nebyl zjištěn rozdíl. 

Inventarizační komise doporučuje vyřazení majetku v hodnotě 126 906,35 Kč. 

Inventarizační komise doporučuje zahrnout do majetku obce i sochy, sousoší, 
kapličky a podobné sakrální stavby, které jsou součástí pozemků ve vlastnictví obce.  
 

Kompletní soupis inventarizace je k nahlédnutí na obecním úřadě. 


