Projednávání a schválení účetní závěrky za r. 2018
Proces schvalování účetní závěrky vybraných účetních organizací probíhá na
základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. a spočívá v efektivním posouzení úplnosti a
průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k
věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Součástí procesu schvalování účetní závěrky je i výsledek hospodaření Výsledkem hospodaření za r. 2018 je účetní zisk ve výši 1.321.634,21 Kč .
Po schválení účetní závěrky za r. 2018 bude přeúčtován z účtu 431 – výsledek
ve schvalovacím řízení na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících
účetních období.
Součástí dokumentace je Závěrečná inventarizační zpráva, účetní výkazy roční
závěrky za r. 2018 sestavené k 31.12.2018, Zpráva o přezkoumání hospodaření
obce Kladruby.
Kontrolní a finanční výbor neshledal v účetnictví obce nedostatky, které by
ovlivňovaly hospodaření obce : evidence účetních dokladů je vedena průkazně,
doklady obsahují potřebné formální i věcné náležitosti, účetnictví je vedeno průkazně, úplně a dokládá věrný a poctivý obraz pro posouzení finanční situace
obce. Vnitřní směrnice nastavují procesy pro přenos dat do účtárny.
Účetní data jsou využívána pro řízení obce a hodnocení finanční situace obce.
Účetní obce předala písemné podklady pro schválení účetní závěrky obce za r.
2018. Obci doporučuje tuto účetní závěrku schválit neboť do účetního období
r. 2018 zaúčtovala všechny účetní případy týkající daného účetního období, při
účtování postupovala tak, aby zachytila věrný a poctivý obraz účetnictví, dodržela všechny požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané účetní metody pro vybrané účetní jednotky a byla dodržena pravidla pro sestavení účetní
závěrky za r. 2018.
Zastupitelstvo hlasuje o tomto usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za r . 2018 včetně výsledku
hospodaření, neboť účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Obce Kladruby.
Hlasování : pro 8 přítomných zastupitelů proti 0, zdrželi se 0
Schváleno : 24.června 2019
Za obec: Srbová, Fink, Kunst

zapsal: Fink Tomáš

Schválení závěrečného účtu Obce Kladruby za r. 2018
28.5.2019 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Obce Kladruby pracovníky odboru kontroly Středočeského kraje se závěrem:
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004). C4) byla
porušena povinnost úz.celku stanoveným zvl.právními předpisy – nebyl vysloven souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva.
Na základě toho kontrolní pracovní skupina doporučila schválit závěrečný účet
obce s výhradou.
Závěrečný účet poskytuje souhrnné údaje o ročním hospodaření, jsou obsaženy
údaje o plnění rozpočtu příjmů a čerpání výdajů, vyúčtování finančních vztahů
ke státnímu rozpočtu a k územním rozpočtům, vypořádání přijatých příspěvků,
jsou zahrnuty stavy pohledávek, závazků a finančního majetku, investiční akce a
hospodaření s majetkem. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o přezkoumání
hospodaření obce za r. 2018 a účetní a finanční výkazy sestavené k 31. 12. 2018.
Závěrečný účet obce za r. 2018 byl řádně zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě také na webu obce – úřední desce po zákonem stanovenou dobu
nejméně 15 kalendářních dnů přede dnem jeho projednávání.
K závěrečnému účtu nikdo neuplatnil ve stanovené lhůtě do dnešního dne žádné
připomínky.
Zastupitelstvo obce hlasuje o schválení Závěrečného účtu obce Kladruby
s v ý h r a d o u.
Hlasování: pro 8 zastupitelů
proti - 0
zdrželi se - 0
Závěrečný účet byl projednán a schválen s v ý h r a d o u .
Zároveň na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2018
přijímáme toto opatření:
D) uloženo paní účetní aby dbala náplně a úplnosti ve výkaznictví
C4) uloženo zastupitelstvu aby vždy před vznikem pracovněprávního vztahu –
to je dohody o provedení práce – mezi obcí a členem zastupitelstva – byl
vždy vysloven souhlas s jejím uzavřením.
V Kladrubech, 24.6.2019
Zapsal: Fink Tomáš

za obec:

Srbová, Fink, Kunst

