
 

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2020 

 

Účetní jednotka:  Obec Sousedovice  IČO:251798 

 

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 25.5.2021 

 

Orgán oprávněný k rozhodnutí o schválení závěrky: 

Zastupitelé obce ve složení:  Pavel Polanka, Jiří Beneš, Vladimír Kotrch, Milan Houdek,    

             Vladimír Nehéz, Hejtmánek Pavel, Milan Marek 

 

Předložené podklady pro schválení účetní závěrky: 

Výkaz pro vyhodnocení plnění rozpočtu ( FIN) k 31.12.2020 

Rozvaha k 31.12.2020 

Příloha k 31.12. 2020 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 

Zpráva z přezkumu hospodaření účetní jednotky týkající se roku 2020 

Zpráva z jednání finančního výboru za rok 2020 

Zpráva z jednání kontrolního výboru za rok 2020 

Inventarizační zpráva obce za rok 2020 

 

Výrok o schválení účetní závěrky:  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Sousedovice včetně výsledků hospodaření 

Obce Sousedovice za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 

 

Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v 

souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci 

účetní jednotky. 

 

Projednání a schválení účetní závěrky Obce Sousedovice včetně výsledku hospodaření Obce 

Sousedovice za  účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020. 

                                                                                                               

Zastupitelstvo projednalo na svém zasedání Účetní závěrku Obce Sousedovice za rok 2020 včetně 

výsledku hospodaření obce za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020 a v souladu s 

vyhláškou č.  220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje Účetní závěrku včetně výsledku 

hospodaření Obce Sousedovice za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31.12.2020 bez výhrad. 

 

Účetní závěrka Obce Sousedovice  včetně výsledku hospodaření Obce Sousedovice za účetní 

období 2020 sestavená ke dni 31.12.2020 byla bez připomínek projednána a schválena 

zastupitelstvem obce dne  25.05.2021 usnesením č.  4/162/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle §12 vyhlášky 

č.220/2013: 

 

účetní závěrku schvalují: 

 

Pavel Polanka   …………………………………… 

Jiří Beneš    …………………………………….                                              

Vladimír Kotrch   ………/…………………………… 

Vladimír Nehéz …………………………………….. 

Milan Houdek  ……………………………………. 

Milan Marek  ………/……………………………. 

Pavel Hejtmánek …………………………………….. 

 

 

 

 

 

V Sousedovicích dne  25.05.2021 

 

Za účetní jednotku: 

                                                                                                                                                                                                            

Starosta Obce Sousedovice :                          …………………………………                  

 

                                                                                                            Pavel Polanka 

 

 

 


