Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021
Identifikace schvalované účetní závěrky:
Účetní závěrka k 31. 12. 2021
Za účetní jednotku: Obec Úsobrno, IČ 00281174
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 20. 06. 2022
Identifikace rozhodujících osob: zastupitelstvo obce Úsobrno ve složení členů k datu
20. 06. 2022: Petr Komárek, Jiří Navrátil, Marie Komárková, Dušan Hrouzek, Mgr. Pavel
Ščudla, Miroslava Strnadová, Mgr. Jana Toulová
Podklady pro schvalování účetní závěrky:
• Rozvaha sestavená k 31.12.2021
• Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2021
• Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2021
• Příloha účetní závěrky sestavený k 31.12.2021
• Inventarizační zpráva za rok 2021
• Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2021
• Návrh závěrečného účtu obce Úsobrno za rok 2021
• Zpráva finančního výboru ke schvalované účetní závěrce za rok 2021
• Zpráva účetní ke schvalované účetní závěrce za rok 2021
Výrok o schválení účetní závěrky: usnesení č. 8. dne 20. 06. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Úsobrno za rok 2021.
Zastupitelstvo obce na základě předložených podkladů zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka
poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Vyjádření účetní jednotky k výroku:
Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka nezatajila před
schvalujícím orgánem žádné skutečnosti.
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Za účetní jednotku: Petr Komárek, starosta obce

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle § 12 vyhlášky
č. 220/2013:
Jméno a příjmení /zastupitelé/, volba hlasování, odůvodnění hlasování:

1.

Petr Komárek

schválil / neschválil

2.

Jiří Navrátil

schválil / neschválil

3.

Marie Komárková

schválila / neschválila

4.

Dušan Hrouzek

schválil / neschválil

5.

Mgr. Pavel Ščudla

schválil / neschválil

6.

Miroslava Strnadová

schválila / neschválila

7.

Mgr. Jana Toulová

schválila / neschválila

