Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rada obce Zdiby
Číslo 225/40/2020
ze dne 26.3. 2021

odpis nerealizovatelných investic z let 2017–2018
Rada obce Zdiby tímto

I.

Souhlasí
s odepsáním tzv. nerealizovatelných investic uvedených v příloze č. 1 a 2 tohoto
usnesení z důvodu jejich nerealizace.

II. Rozhoduje
o odepsán nerealizovatelných investic uvedených v příloze č. 1 a 2 tohoto
usnesení;

III. Ukládá
hlavní účetní obce Zdiby odúčtovat nerealizovatelné investice dle přílohy č. 1 a 2 v
souladu s bodem 6.4.4. ČÚS 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý
hmotný majetek.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Provede:

Obecní úřad – hlavní účetní obce

Na vědomí:

Obecní úřad, správce rozpočtu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 225/40/2021
Radě obce Zdiby je předkládán, na základě doporučení inventarizační komise, které
vyplývá ze závěrů ve Zprávě o řádné inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce
Zdiby za r. 2020 soupis investic, které nebyly a ani nebudou v obci realizovány.
Jedná se o investici MŠ kontejneroviště (modulový objekt), kdy se v r. 2018 uvažovalo o
přesunu modulového objektu na hřiště v Přemyšlení. Vzhledem k tomu, že z důvodu
zřízení ordinace praktického lékaře pro dospělé, kdy modulový objekt byl využit na tento
účel a současně na plánované pozemku umístění modulového objektu bude probíhat jiný
investiční záměr /výstavba víceúčelového hřiště/, je tato investice považována jako
v daném místě nerealizovatelná. Náklady ve výši 94.380, - Kč, které v této souvislosti
vznikly budou odúčtovány z investičního účtu 0420500 do nákladů.
Další předkládanou nerealizovatelnou investicí je Akce rybník ul. Šulkovna, kdy bývalé
vedení uvažovalo v r. 2017 o vybudování rybníka na p.č.50/5, 50/11 a 54/8 v k.ú.
Přemyšlení. Náklady ve výši 15.090, - Kč, které v této souvislosti vznikly, budou
odúčtovány z investičního účtu 0421200 do nákladů.

Přílohy DZ:
Příloha č. 1–0420500 odpis investice MŠ kontejneroviště
Příloha č. 2–0421200 odpis investice Akce rybník ul. Šulkovna
Příloha č. 3 - Zpráva o řádné inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce Zdiby za
r. 2020

