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Zápis o provedení periodické inventury majetku obce Močovice k 31.12.2018

Zahájení 2,2,2019, ukonče ní 1 3.2.2019,
l tnventarizační komise ve složení:

Předseda - Bohatý Jiří
Členové - Vojtěchová Věra, Chvátil Josef, Vlach Josef, Truhlář Jaroslav, Urbánek
František, Čepková Oldřiška, Tesař Petr

lnventarizace se týkala: pozemků, staveb, drobného dlouhodobého hmotného majetku,
dlouhodobého hmotného majetku, ostatního dlouhodobého hmotného majetku,
nehmotného dlouhodobého majetku, drobného nehmotného dlouhodobého majetku,
zásob, nehmotného dlouhodobého majetku.

Způsob: tyzická kontrola předložených sestav

Zjištěné skutečnosti a doporučení:

1. Obecní úřad
- bez připomínek

2. Hasičárna
- bez připomínek
3. MS (přítomni Vojtěchová, Bohatý, Cepková , Kos)
- vyřadit mobil Samsung inv.é,432
- při inventarizaci v MŠ byl posouzen též její inventář a vzhledem k plánované rekonstrukci
navrženo toto:
k likvidaci:
várnice zelená, zářič, regál dřevěný (hasiči), barely (prodej občanům), regál v kuchyni
(hasiči, cihelna), dřevěná kuchyň polepená, regálky na ručníky, kryty na radiátory,
knihovny+ sekretáře v jídelně, regál dřevěný na hračky na ven, plechová dvojskříň (hasiči),
dřevěné otevřené skříňky (zdravotní středisko), malá kuchyňka dětská modrá, dřevěný
žebříček prolézačka, plechová bílá malá skříňka (hasiči), 2x lavička dřevěná (sokolovna),
štafle dřevěné
K prodeji:
expanzní nádrž 50 l, regál železný 2,5m x 3m (hasiči), psací stroj 2x, talíře (cihelna),
kuchyňské strojní zařízení, plynová bomba 10 kg velká, hasičák (hasiči), kuchyňská váha,
hnětač velký, Mora 821 sporák, 2 kuchyňské stoly - ponky, velká trouba, nerezový
dvojdřez, přesunout piano do kavárny do sokolovny

4. Zdravotní středisko
- vyřadit lednička Calex inv, č. 519 v ordinaci lékaře-nefunkční
- koupit lékárničku
- nově sem přesunut dětský nábytek z MŠ - 2 nízké stolky a židličky (počet doplnit)

5. Bytový dům č.8 kovárna
- bez připomínek

6. Dům č. 18, obchod, hospoda
- bez připomínek



7. Sokolovna
- chlazení v opravě
-navýšithodnotusokolovnyoprovedenousanaci stěn zádveťi ašatnY-Cca 14.20a,-

+ úklid staveniště a odvoz suti, zateplení schodů do kavárny cca 9400,- + 3000,00
paušál

_ vyřadit stůl zelený tenisový inv.č, 49B + 3 ks žiněnek inv č, 499
- židle původní inv č. 506 nově počet ks B0, 3 židle odepsat
- tékárnička není v evidenci, nutno obnovovat vybavení podle potřeby

- proveden též soupis vybavení do výčepu a do kuchyně, zjištěny znaČné ÚbYtkY

přibory _ oproti zápisu'zr.2015 chybí 2a nažů (nyní '18 ks, v r.2015 38 ks), chYbÍ 55 lŽic

inyni á ks, v r. 2015 63 ks), chybí 65 ks vidliček (nyní 19 ks, v r.2015 počet 84 ks),

tžičt<y nyní 71 ks (v r.2015 neuvedeno), naběračky nyní 2 ks (v r.2015 poČet 0), PÚllitrY

nyní 1sb xs 1v r, zbt5 148 ks + 3 na nožičce), sklenice 3 dcl nyní 40 ks (v r.2015 48 ks)

sŘlenice 2 dcl nyní žádné (v r, 2015 počet 20 ks). Doporučeno dokoupit sklenice 0,3 l.

8. Kaplička
- oprava nová cena

9, Obecni správa
_ čekárna plechová již prakticky není, inv. č 317 (cena 17525,00 kč)

-studnaučp100-opakovaněpsáno)ižpriinventuřezr.2017,Žepatřípanu-
- veřejné osvětlení staré světelné body snížiI na 41 (4 na hřiště, 4 k VodrantŮm a 4 ke

Kosovým)
-zahradní lavičky inv, č 465,466 nevíme kde jsou (u sokolovny je6laviček-rybník 2x, park

1x, středisko 2x, hospoda 1x)
_ fotbalové kabiny inv,č, byly zrekonstruované, ale cena je stejná jako v r.2017

(2 009 168,00 kč)
-odpadkovékoŠeinv.č.55010ks(sokolovna,rybnik,zastávka.'Fobchod,zdr.
středisko, park + 2 náhradní, 1 koš vyřazen

- inv.č" 559, 560, 561 (pilíř na elektřinu a sítě na cihelně) dát k cihelně
- chodník Lány {"bobová dráha") není v evidenci, protierozní kanál + poldr v Agátnici téŽ

není v evidenci

10. Hřbitov
- kontejner speciál inv.č. 334 uložen v ZD Krchleby
- doplnit vystavenou novou zadni zed'nebo navýšit hodnotu hřbitova

11. kadeřnictvi ve zdravotním středisku
- bez připominek

12, Hřiště
- bez připomínek, kabiny jsou v obecním, ale bylo by vhodné je sem přesunout a navýŠit
jejich hodnotu o cenu rekonstrukce

13. Dům č.144 (vedle p. Vacka)
- bez připomínek

14. Cihelna
-přidat inv, č 559 (pilíř na elektřinu),560 a 561 (sít'ovázábrana'2x19 154,- kČ)

Pozn. popelnice 3x (zdr, středisko 1x, sokolovna 2x)



Doporučeni: inventarizační položky je vhodné vždy zařazovat k danému místu k urychlení
kontroly, řádné přebírání vybavení obecního majetku po společenských akcích s
odpovědností správce při ztráíě (viz příbory), správci sokolovny a zdravotního střediska
provádět kromě běžného úklidu navíc i 2x ročně generální úklid, vč, oken a řádně větrat,

Jiná zjištění: levá stěna budovy požární zbrojnice je mokrá až do 2l3 výšky, ostatní stěny
do 30-40 cm, ve zdravotním středisku též vlhkost do 30 cm výšky stěn již několikrát OU
opravovaná, Sokolovna rovněž místy vlhkost - výčep

za inventarlzač
Bohatý Jiří ,,....,,.
Vojtěchov á Yéra L/, 

. .,

Truhlář Jaroslav ..:
Čepková Oldřiška

V Močovicích, dne 13 2.2019

Vlach Josef ....... it.:^'...,., ;..
Chvátil Josef ...{,, !*,,.,::,'.,|
urbánek František
Tesař Petr


