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|{ávrh

Zpráv a pro j ednáni Zastupitelstva obce Vlastibořice dne I .4 .20 I 5 .

Předkladatel: Ing. Martin Beksa

Zpracovatel: Ing. Martin Beksa

Schválení řádné účetní závěrky obce Vlastibořice zarok2014 Sestavené
k rozvahovému dni 3I.I2.20I4

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlastibořice projednalo a schválilo řádnou účetní závěrku obce
Vlastibořice, sestavenou k 3 1.I2.20)'4 ( rozvahový den ).

Schvalováni řádné účetní závěrky za rok 201 4

Novelou zákona ě.128l2000Sb.' o obcích, byla zastupitelstvu obce nově stanovena povinnost
schvalovat řádnou účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni a to poprvé zarok
2012.

Schvalování úěetní závěrky podle $ 84 odst. 2 písm. b) zákona ě. 128l2000Sb., ve zněni
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se provádí zaučetni období roku 2014. G

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

1) Řádná schvalovaná účetní závěrka*Ízn. účetní výkazy,které jsou definovány věetně
jejich náleŽitostí v $ 18 zákona č.56311'991 Sb', o účetnictví' ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a dále V $ 3 vyhlášky ě. 41012009 Sb., kÍerou se
provádějí některá ustanovení zěkona č. 56311991 Sb., ve znéni pozdějších předpisů,
pro některé vybrané účetní jednotky ve znění pozdějších předpisů.

Účetni 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 tocich.



z; Úeetni zéunarrty vztahující se k významným skutečnostem včetně inventarizační
zpránry.

Závěr

Zastupitelstvo obce Vlastibořice schválilo dne l.4.2015 řádnou účetní závěrku s výhradou.
SchvalovanáŤádnáúčetní závěrkazarok2014 posk1.tuje na základě posuzovaných
skutečností věrný a poctiqý obraz předmětu úěetnictví a ťrnanční situace účetrrí jednotky.

V rámci sestavení řádné úěetní závěrky k3I.12.2014 (rozvahový den ) byly účtovany
všechny známé úěetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením obce
Vlastibořice v roce 2014. Učtované účetní případy byly doloŽeny věcně správnými doklady
s náleŽitostmi podle $ 11 zakona o účetnictví a v souladu s vnitřními předpisy obce.
Zastupitelstvo obce Vlastibořice provedlo inventarizaci majetku azávazki k rozvahovému
dni. Stavy účtů dle provedené inventarizace souhlasí se stavem účtů v účetnictví.
obec Vlastibořice sestavila předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému
ďni za rok 2014 a Ve stanovených termínech j e zaslala prostřednictvím Kraj ského uřadu do
CSÚIS MF ČR. Zas\ané výkazy prošly nastavenými kontrolami v tomto systému a splňují
základní výkazové a mezi výkazové vazby.

Přílohv:
Rozvaha - bilance
Yýkaz zisku a zttáty
Příloha
Inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumiíní hospodďení

Ing. Martin Beksa - starosta obce

Stanislav Bittner - místostarosta obce

Ing. Jan Koreň _ zastupitelka obce

Blanka Menclová - zastupitelka obce

Zdeněk'Sluka _ zastupitel obce

Pavel Zeidler * zastupitel obce
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Vlastibořice, dne I.4.20I5


