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Návrh

Zpráva pro jednání Zastupítelstva obce Vlastibořice dne 2.4.2014.

Předkladatel: Ing. Martin Beksa

Zpracovatel: Ing. Martin Beksa

Schválení řádné účetní závěrlq obce Vlastibořice za rok 2013 sestavené
k rozvahovému dni 3l.I2.20I3

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlastibořice projednalo a schválilo řádnou účetní závěrku obce
Vlastibořice, Sestavenou k 3I.12.2013 ( rozvahoqý den ).

Schvalování řádné účetní závěrky zarok20l3

Novelou zákona ě.I28l2000Sb., o obcích, byla zastupitelstvu obce nově stanovena povinnost
schvalovat řádnou účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni a to poprvé zarok
2012.

Schvalování účetní závěrky podle $ 84 odst. 2 písm. b) zákona č,. I28l2000Sb., ve znění
účinném ode dne nabýí účinnosti tohoto zěkona, se provádí zaíč,etnt období roku 2013.

Pro schválení řádné účetní závěrky obce Vlastibořice se předkládají tyto podklady:

t) Řadna schvalovaná účetní závěrka_tzn. účetní ,ýkuy,které jsou definovtíny včetně
jejich náleŽitostí v $ 18 zékonač15631199l Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zěkon o účetnictví) a dále v $ 3 vyhlášky č. 41012009 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zékonač. 5631199l Sb., ve zněni pozdějších předpisů,
pro některé vybrané účetní jednotky ve znění pozdějších předpisů.

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:
a) Rozvaha a bilance
b) výkaz zisku a ztráty
c) Příloha

Příp. přehled o změnách vlastního kapitálu
Příp. přehled o peněžních tocích.



2) Učetní zéanamy vztahující se k významým skutečnostem včetně inventarizační
zprávy.

Závér

Zastupitelstvo obce Vlastibořice schválilo ďne 2.4.2014 řádnou účetní závěrku bezýhrad.
SchvalovanáŤádná účetní závěrkazarok2013 poskytuj enazěkladě posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obrazpředmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

V rámci sestavení řádné účetní závěrky k 3 1 .1 .22013 ( rozvahový den ) byly účtovríny
všechny znátmé účetní případy' které věcně a časově souvisí s hospodařením obce
Vlastibořice v roce 2013. Úětované účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady
s náležitostmi podle $ 11 zrákona o účetnictví a v souladu s vnitřními předpisy obce.
Zastupitelstvo obce Vlastibořice provedlo inventarizaci majetku azávazkik rozvahovému
dni' Stavy účtů dle provedené inventarizace souhlasí se stavem účtů v úěetnictví.
obec Vlastibořice sestavila předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému
dni za rok 2013 a ve stanovených termínech j e zaslalaprostřednictvím Krajského uřadu do
CSÚIS MF ČR. ZaslarÉ ýkazy prošly nastavenými kóntrotami v tomto 

'y'te.''u 
a splňují

základni výkazové a mezivýkazové vazby.

Přílohv:
Rozvaha - bilance
Yýkaz zisku a ztráty
Příloha
Inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodďení

Ing. Martin Beksa - starosta obce

Pavel Svačinka _ místostarosta obce

Bc. Denisa Koreňová _ zastupitelka obce

Blanka Menclová _ zastupitelka obce

Zdeněk Sluka _ zastupitel obce

Josef Chlupáě _ zastupitel obce

Pavel Kadlec - zastupitel obce

Vlastibořice, dne 2.4.2014


