OBEC OSIKY
IČO:00532134
Osiky 23, 679 23 Lomnice

Hospodaření s majetkem obce
Obec Osiky vlastní k 31. 12. 2017 následující majetek:




Pozemky v celkové účetní hodnotě Kč 13 449 292,91 v členění na:
-

Lesní pozemky v účetní hodnotě Kč 9 370 060,-

-

Zastavěnou plochu a nádvoří v účetní hodnotě Kč 62 738,-

-

Zahrady, pastviny, louky v účetní hodnotě Kč 64 488,90

-

Ostatní pozemky (komunikace, ostatní plocha) v účetní hodnotě Kč 3 952 006,01.

Stavby v celkové účetní hodnotě Kč 19 636 031,77, v členění na:
-

Budovy pro služby obyvatelstvu (Kč 3 218 648,30)

-

Komunikace a veřejné osvětlení (Kč 6 299 980,89)

-

Jiné inženýrské sítě (Kč 7 714 326,24,-)

-

Ostatní stavby (Kč 2 403 076,34).

Dlouhodobý majetek byl navýšen o vklad plynovodu do majetku obce v hodnotě 4 157 738,- Kč od Sdružení
pro realizaci plynofikace Halasovo Kunštástko. Dále byla zkolaudovány vodovod a kanalizace
k novostavbám a tím navýšena hodnota tohoto majetku v účetnictví.



SMV (Samostatné movité věci a soubory movitých věcí), jejich pořizovací hodnota je vyšší než
40 000,- Kč a doba použitelnosti větší než 1 rok. Obec vlastní SMV v celkové hodnotě 525 142,- Kč.
Jde zejména o dopravní prostředky, pracovní stroje a nástroje, kontejnery a hasičské stroje.



DRM (Drobný dlouhodobý hmotný majetek) – do této skupiny patří ostatní drobný majetek obce,
jehož cena pořízení je nižší než 40 000,- Kč, ale zároveň vyšší než 1 000,- Kč.
Patří sem zejména:
- kancelářské přístroje (PC, kopírky, tiskárny apod.)
- stroje a nástroje k udržování vzhledu obce
- vybavení kanceláří (skříně, stoly)
- hasičské vybavení
- a ostatní
v celkové hodnotě 1 052 817,64 Kč.
V průběhu roku 2017 byl navýšen stav drobného majetku nákupem zejména těchto položek:
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-

informační vítací tabule

-

motorová pila

Obec má zřízeny 2 bankovní účty a to:
-

u České spořitelny, a. s. se zůstatkem k 31. 12. 2017 - Kč 2 590 640,50

-

u České národní banky se zůstatkem k 31. 12. 2017 - Kč 86 750,19

Dále vlastní obec k datu 31. 12. 2017 podílové listy u České spořitelny v hodnotě Kč 2 214,99.

V Osikách dne 14. 5. 2018
Vypracovala: Lenka Formanová
Schválil: Josef Zeman
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