
 

 

 
 

 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE SYTNO ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
2018 

 

 

 
Účetní jednotka :      obec Sytno 
Schvalující orgán :  zastupitelstvo obce 
 
Schvalujícímu orgánu byly předloženy tyto podklady: 
1.Výkaz zisku a ztrát 
2.Rozvaha 
3.Příloha účetní závěrky 
4.Inventarizační zpráva 
5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, 

 
 
 

Protokol o schvalování účetní závěrky 
 

Identifikace schvalované účetní závěrky :   
Účetní závěrka obce Sytno za účetní období rok 2018 
 
Datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky :  
13.6.2019 
 
Identifikace osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky: 
Václav Bodis,Jaroslav Škorvánek,Miroslav Rébl, Miroslav Rébl ml.,Milan Veber ,Karel Hanzlík 
Omluven: Gebert Pavel 
 
Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky:  
 
Na základě předložených podkladů zastupitelstvo obce (dále jen schvalující orgán) zjistilo, že 
schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky. 
Schvalující orgán  

schvaluje 
 
účetní závěrku za účetní období 2018.Schvalovací orgán rozhodl o převodu zisku  (výsledku 
hospodaření) ve výši 2 194 613,80  Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na 
účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let). 
Vratka za volby do zastupitelstva obcí ve výši 16 165,00 Kč.,byla vrácena na účet KÚ Plzeň  
8.1.2019 (UZ 98187) . 
Vratka za volby VOLBA PREZIDENTA ČR  ve výši 4 926,00 Kč,byla vrácena na účet KÚ Plzeň 
8.1.2019 (UZ 98008)  
 
Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky: 
 
Schválení účetní závěrky za účetní období  2018 bylo provedeno řádně podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.Účetní jednotka obce nemá žádné námitky ke 
schválení účetní závěrky za účetní období 2018. 
 
 
 
Václav Bodis   ……………………………… 
 



 
 
 
Záznam o hlasování 
 
Přítomno schvalovatelů :  6, omluven: 1 
Václav Bodis               (pro schválení) 
Jaroslav Škorvánek    (pro schválení) 
MiroslavRébl               (pro schválení) 
MiroslavRébl ml.          (pro schválení) 
Milan Veber                 (pro schválení) 
Karel Hanzlík               (pro schválení) 
 
 
Výsledek hlasování : 
Pro   6 
Proti 0  

 

 
Václav Bodis                                ……………………….. 
 
Jaroslav Škorvánek                     ………………………. 
 
Miroslav Rébl                               ……………………….. 
 
Miroslav Rébl  ml.                        ……………………….. 

 
Milan Veber                                …………………………   
 
Karel Hanzlík                            …………………………   
 

 

 

 

 
Předávání podkladů dotčenou účetní jednotkou 

 
Účetní jednotka obce předala tyto podklady pro schválení účetní závěrky za účetní období 2018 

 
1.Výkaz zisku a ztrát 
2.Rozvaha 
3.Příloha účetní závěrky 
4.Inventarizační zpráva 
5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


