Účetní jednotka
Název:
OBEC ZDOUNKY
Sídlo:
Zdounky 27, 768 02
IČ:
00287938
Právní norma: ÚSC
Předmět podnikání: hlavní činnost

Protokol o schvalování účetní závěrky obce za rok 2020
Identifikace schvalované účetní závěrky:
Účetní závěrka k 31.12.2020
Za účetní jednotku: Obec Zdounky
Zdounky 27
IČ 00287938
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:

10. 6. 2021

Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
Rozvaha k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
Příloha k 31.12.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Inventarizační zpráva k 31.12.2020
Předkladatel podkladů: účetní obce, Jana Kochaníčková
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle § 84 odst.2, písm.b)
zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích: Zastupitelstvo obce Zdounky ve složení k datu 10. 6. 2021
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky
č. 220/2013 Sb. :
Ing. Čevela Zdeněk …………….………
Ing. Drkula Martin
……………………
Hausner Radek
……………………
Mgr. Pospíšilová Michaela … ……………
Ludík Vojtěch
……………………
Matula Zdenko
……………………

hlasoval pro
hlasoval pro
hlasoval pro
hlasovala pro
hlasoval pro
hlasoval pro

Sýkora Marek
……………………. hlasoval pro
Navrátil Pavel
……………………. hlasoval pro
Andrýsek Vladimír ……………………. hlasoval pro
Stratilová Věra
……………………. hlasovala pro
Pospíšil Rostislav
……………………. hlasoval pro
Ing. Galatík Petr
…………….……… hlasoval pro
Ing. Raczová Jana
……………………. hlasovala pro
Vybíralová Marie
……………….…... hlasovala pro
Ing. Rokos Jiří
……………………. nepřítomen - omluven

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva bylo přítomno 14 členů.

Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce účetní závěrku za rok 2020 poměrem hlasů 14: 14, schvaluje.
Vyjádření účetní jednotky k výroku:
Zastupitelstvo obce Zdounky rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce Zdounky. Zastupitelstvo obce Zdounky v průběhu celého
roku, prostřednictvím správně prováděné předběžné a průběžné finanční kontroly, efektivně
posuzovalo rizika a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku
ovlivnit a tím omezilo vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky.
Na základě schválení účetní závěrky, provede účetní obce přeúčtování výsledku hospodaření
ve schvalovacím řízení na účtu 431 na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních
období.

Za účetní jednotku:

Starosta obce Zdounky Ing. Drkula Martin

……………………..
podpis

