
řpráva pro jednání val*é hro:aady
konané dn* 4. 6, ZOl§ : .,

Účetrrí eávěr*a ua rok 2018
§vaa*k obcí přeloučska

Ko*trclni kgrnise zaJistila v prŮběhu r*ku v souiadu s § 4 vyhlášky č. ?3§12§13 §b., o p*žad*vcích
na grhvalování ÚČ*tních 3ávěrek někte{ch rybraných rlčetnich jednoiek, ve znění pozdejgictr předpisrl
* v souíadu s vnitřním.předpisem města v s*urátnasti s ůčetní §v*rku gríprav_u a přeotaienj ótdkla_důpr* schvatování Úáetní závěrkv rchvalujítímu crBánu * zvaleném,r *itteffi
hromady dle stanav,

ŮČetní jednotka stancvila v sau}adu s vnitřním předpisem vyhiášky bliřší pcdmínky vymezení Bodklad*
pr* schval*vání *četní závěrky takto:

* schvalovaná účetní závěrka,

" zpráya o wisl*dku přezkournání hosp*daření,r zPrávy lesp. závěry kantrolní kannise, které sg dobýkají sk*tečn*stí rrztahujících se k předmětné
schvalcv*né účetni závěrce,

. inv€nlari:aČní zpráve za přisluŠrrý sehvalovanlý rok, příp*dně dalši ůčetní záznamy rrztalrující se
k vý:narnn,ým skxtečnostem padle § 4 ryhlášky,* příPadně dal§i informace a zprávy o závaŽrrých zjištěr,lícir, které s* d*býkají skxt*čncstí v:tahujících
s* k předmětné schvalavané účetní závěrce,

§ehv*l*vano* účetní závěrku za rok 2$18 {v příloze}
V souladu s* zák**ern č, 563/1991 §b., c účetnictví, v pl*tném znění a datšími souvisejícír*i plávními
předpi:y byla provedene řád*á rační účetní §vazku obcí přeIoučska k 3l, 12. 2$1§. Ve
stanovených termínech byly zpracovány a v souladu s vyhláškou 3s3/2fi09 §b., c účetních :áznarnech
v technické form§ vybraných *Četních jednotek a jejich předávání do centrálního systé*:u účetnícir
informací státu a * poŽadevcích ne technické a smíšené formy účetních záanamů (lechnická vyhláška
* ijČetních záznartrech} raslány d* Centrálnii.o sy*ému ťlčetnieh informací §tatu (csÚIs} tc*náli*ační
účetní záznamy ve stavu k 3t, t2- 2§18 v tomto členění:. Rgzvaha,
. Výkaz zisku * ztráty,
. Příloha.

Výsledek hospodaření k 31, 1ž. ž§18 a Výsledek hospadaření ve schva}cvacím řízení k 1. 1. 3§19 činí:
3ž§ §§9,21 Kř-
řynivu ovýsledk* přcrkoumání hoxpndařerí za rok 2§18 {v přílcee}
Fř*zkourn*ni hospadaření byla provede*c Krajstcýrn úřadem Pardubickéha kraj* na eákladě zákana
4?S/e§S4, §b,, o přezkoumání h*spcdaření územních samospráv*ýeh celků a dokcv*tných svazků *bcí
s tinrto rrýsi*dkenr*, řii přezk*u,mání hqs*Edel*ní !_lebvlv zi!štěny chyby a nq§pstatkx,

lpry*ry r**p- závěrT kontrolní ksí§ise, kt*r€ se da§kaji skutečností vztahujíci*}r ss
k př*drněfiré schvatavan* *četní nirrěrce =a rok 2§t8- (v příioee} jseu *ee }1ištěn,lcn
ngdostatků.

Inv*ntarizařní xprávu ra rak ř§18 {v přítoze}

§nvenťarizgce aa rnk ZSt§ byla prcvedena v s*uiadu se eókonem č. 56311991 §b.o c účetnictví, v*
znění p*rdějŠÍrl': předpisŮ, v sculadu s usťancvenírni vylrlášky č. 27§/?*1ů §bt, o ínventarizaci maj*lku
a ráva;kŮ, v souladu se §rněrnicí o inventarieaei majetku a závark* a *lánu*.inqeclullnatpk_žsl§
k pr*vedení inventarizace majetku a závazků. jiných *ktiv a jiných pasiv včeinď ;ťtJĚčn€§ti
ÚČtcvaných na pedrozvah*vý*h Účtech {d*le jen ,,inver*árizace maj*ti<u a záva;ki3") s tímtt
cávór*m: vyíl*ďrrxenim inv*nťur*ích s*upisŮ nebyly ziištěny žáďná inventarízační ani z**cvatg!*á

l
l



rúzdíly ť_!, n*byly předloženy íK žádné nóvrhy na j*_iitíl vypařáďání, íK n*pndala žádný návrh na
prevenťivní opaťření,

Připadně dalŠÍ informace a zprávy o závažných zjištěních, které se dotýkaji skutečností
vztahujících se k předmělné schvalovane Účetní;ávěrce, nebyly v roťĚ 2o18 zjištěny.

Fodminkv hlasování qchvaluiícího_.qrgánu d,le § t ? whláš}v

. ů každém lrlasovái,rí schvaluiíeiho orgánu se pořizuje záznam.. XaŽdý z členŮ schvalujiciho orgánu mé právo, aby v písemném záznamu o hiasování bylo
uvedeno, Pf, h]gsqval a své hlasoláBl_iscmn_ě:_p_d,ůy§dll!. Tolo písemné odůvodnění se s|ává
irecílnou součáslí záznamu o hiasováni, případně protokoltl"

. Usnesení schvalujícího orgánu o úkonu Echvá]ení nebo neschválení vyhotcvené v písemné
podobě bude obsahovat vŠcq|rny náteŽitosti stq§9v€le§1_o*ff§tqkplp*sebyaj§yánlÚqetnlááyeúy:
v souiadu s § 11 vyhláŠky, Protokoi pad!e § 11 adst. 1, vyhlášky bude vytvořen pr0 účely nřecláni
rja centrálního systému účetních informacístátu (viz pč.|*o§a_č, ] vnitřního př§_d!§!]

. Vyjádřeni ÚČetní jednotky k výroku účetní závěrky (jedna z náležitosti Protokolu) v případě
schváieni účetní závěrky - návrh,
,Predlňenó podklady ke schvalení tičeťrli zavěrky byiy zpracovany v saulatJtl s § 4
vyl1láŠky a y sculadtl s požadavky schvalujíciha orgánu tak, aby tlniožnily pasauzení
:;xulečnosli relevantních pro tlčinění rozhodnutí. Schvalutícimu orgántl t,-,eni zrlámo, že
!:y tičeiní jednoťka zatajíla některé další informace a zprávy o zavažrlýctl zjištěrlic!:. kťeré
se ciatÝkaji s/<irťeinosťí vztahttjících se k předméttlé schvalovane účetní zavérce, Účetni
jťOnOťk§ zpracovala učetní závěrku s cílem dosažení ylěrného a pacťívéha obrazu
přednlětu ůčetnictvi a finanční situace učetni jednotky".

Po schválení ÚČeld závěr-ky prcvede účetní jednotka zápis MD 431i432 D, t?n., že výsieriek
hospodaření bude převeden na ,,účel 432 - Výsledek hospodařeni předcházejících účetních obdobl'.

Při ngschválení účetní závěrky se poslupuje podle ustanoveni §7 vyhlášky,


