Obec Přílepy
IČ 00639958, Přílepy 46, PSČ 270 01 Kněževes

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019
Účetní jednotka: Obec Přílepy
IČ 00639958
Adresa: Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes
Právní forma: obec
Činnost: všeobecná veřejná správa
Statutární orgán: starostka Obce Přílepy Lenka Daenemarková
Schvalující orgán
Zastupitelstvo obce Přílepy (ZOP nebo Zastupitelstvo) je oprávněným schvalovacím orgánem dle zákona
č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem schvalování je účetní závěrka Obce Přílepy za rok 2019 sestavená k 31.12.2019 (dále jen „účetní
závěrka“). Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na 5. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Přílepy
v roce 2020 konaném dne 27.5.2020 na základě podkladů dodaných od účetní obce pani Ing.Elišky Vaicové a to
zejména {Závěrečný účet Obce Přílepy za rok 2019:, Rozvaha, Sestava - výkaz zisku a ztráty, Příloha-finanční
vypořádání se státním rozpočtem 2019 (dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.410/2009Sb.),majetek Obce Přílepy 2019,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019).
Zastupitelstvo rozhodlo všemi pěti přítomnými hlasy, 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 Přílepy (účetní jednotky) a účetní závěrku schvaluje. Hospodářský výsledek obce za rok
2019 je zisk/přebytek ve výši 1 623 999,77 Kč.

Účetní závěrka byla schválena usnesením č.024/2020 dne 27.5.2020 v tomto znění:
-Starostka obce L.D. předložila ZOP účetní závěrku ke schválení. Výsledek hospodaření za rok 2019 podle
výkazu zisku a ztráty je: výnosy: 3 948 744,95 Kč; náklady: 2 324 745,18 Kč . Hospodářský výsledek za rok
2019 je zisk(přebytek) ve výši =1 623 999,77 Kč. Účetní závěrku Obce Přílepy za účetní období roku 2019
zpracovala paní účetní obce Ing.E.Vaicová podle novely zák.o účetnictvíč.220/2013Sb.–vyhlášky ze dne
22.7.2013 v platném znění .
-ZOP po projednání (dle ust.§84 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000Sb. o obcích) schvaluje účetní závěrku
Obce Přílepy za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně výsledku hospodaření za rok 2019.
O úkonu schválení účetní závěrky bude sepsán protokol.
Hlasování: PRO: 5 hlasů. PROTI: 0 hl. ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 hl. Usnesení bylo schváleno 5 hlasy.
Vyjádření účetní obce k výroku o schválení účetní závěrky:
Účetní obce Přílepy Ing.Eliška Vaicová akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek.
Osoby, které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne 27.5.2020:
1. Lenka Daenemarková - člen zastupitelstva
2. Vlasta Holá
- člen zastupitelstva
3. Roman Šorsák
- člen zastupitelstva
4. Josef Žižka
- člen zastupitelstva
5. Michal Žižka
- člen zastupitelstva
Z celkového počtu 5 členů zastupitelstva bylo přítomno 5 členů.
Záznam o hlasování: Usnesení bylo schváleno 5 hlasy

Účetní závěrka za rok 2019 byla schválena.
V Přílepích dne 27.5.2020
Za účetní jednotku: Vaicová Eliška
………………………………..
Lenka Daenemarková
starostka Obce Přílepy

PŘÍLOHY:
1. Účetní výkazy
1.1. sestava ROZVAHA ke dni 31.12.2019 (dle Přílohy č.1 k vyhlášce č.410/2009Sb.)
1.2. sestava VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2019 (dle Přílohy č.2 k vyhlášce č.410/2009Sb.)
1.3. Příloha – finanční vypořádání se státním rozpočtem 2019 (dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.410/2009Sb.)

2. Inventurní zpráva (soupis majetku k 31.12.2019)
3. Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření Obce Přílepy za rok 2019.

Všechny výše uvedené sestavy jsou k dispozici na www.prilepy.eu a v listinné formě jsou k dispozici v kanceláři
OÚ Přílepy, Přílepy čp.46, 270 01

