PŘÍLOHA č 2. k zápisu č. 3/2020 ze zasedání Zastupitelstva Obce Teplýšovice ze dne
25.6.2020

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019
dotčené účetní jednotky
Obce Teplýšovice
vytvořený v souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, pro účel předání schválené účetní závěrky do
centrálního systému účetních informací státu.
Protokol je zároveň PŘÍLOHOU zápisu ZO č. 3/2020 ze dne 25.6.2020 k projednávanému
bodu č. 2. schvalování účetní závěrky hospodaření Obce Teplýšovice za rok 2019.
Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019 dotčenou účetní jednotkou:
Obec Teplýšovice; se sídlem Teplýšovice 24; 256 01 Benešov; IČ: 00232823.
Dotčená osoba dotčené účetní jednotky – předkladatel účetní závěrky:
starosta obce Josef Škvor
Schvalovací orgán:
Zastupitelstvo Obce Teplýšovice
Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:
25.6.2020
Identifikace rozhodujících osob:
Zastupitelstvo Obce Teplýšovice v sedmičlenném složení –
- Josef Škvor starosta obce, Ing. Petr Dřízal místostarosta obce,
- zastupitelé - Mgr. Pavel Goby, Ing. Ondřej Škvor, pan Vítězslav Sahula, pan J. Pessr,
Bc. Vlasta Gobyová
Vyjádření dotčené účetní jednotky:
Předložené doklady ke schválení účetní závěrky jsou zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka nezatajila před
schvalujícím orgánem žádné skutečnosti.
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem doložit věrný a poctivý obraz vedení
účetnictví a průkazným způsobem doložit svou finanční situaci k 31.12.2019.
Na základě předložených podkladů v rozsahu podle § 5 zákona předkladatel navrhuje
Zastupitelstvu Obce Teplýšovice účetní závěrku za rok 2019 schválit.
Předkladatel za dotčenou účetní jednotku: Josef Škvor starosta obce
Účetní závěrka zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce OÚ Teplýšovicehttps://www.chopos.cz/teplysovice-obecni-urad/teplysovice-uredni-deska.html - 9.6.2020
jako nedílná součást dokumentace „Návrh závěrečného účtu Obce Teplýšovice za rok 2019“
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Dokladová část protokolu o schvalování účetní závěrky
Opis hlasování k projednávanému bodu č. 2., totožný se zápisem ZO č.3/2020 ze dne
26.6.2020.
Opis ze zápisu:
Otázka: „Kdo je pro schválení účetní závěrky hospodaření Obce Teplýšovice za rok 2019?“
PRO – 7

PROTI – 0

Zdržel se hlas – 0

Zastupitelé schválili účetní závěrku hospodaření Obce Teplýšovice za rok 2019.
Konec opisu.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky byly poučeny o svých právech viz. § 12
vyhlášky č. 220/2013:
Jméno a příjmení /zastupitele/ - volba při hlasování:
1 Josef Škvor

- PRO

2 Ing. Petr Dřízal

- PRO

3 Mgr. Pavel Goby

- PRO

4 Ing. Ondřej Škvor

- PRO

5 Vítězslav Sahula

- PRO

6. Jiří Pessr

- PRO

7. Bc. Vlasta Gobyová

- PRO

Pozn.: členové schvalovacího orgánu neuplatnili své právo (§ 12 vyhlášky, odst. 2 druhá věta)
individuálně a písemně odůvodňovat své hlasování.
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo Obce Teplýšovice schvaluje účetní závěrku hospodaření Obce Teplýšovice za
rok 2019.
O schválení účetní závěrky je starostou obce sepsán (za schvalovací orgán) tento protokol ve
smyslu zákona č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek s cílem, zákonným způsobem doložit schvalovací proces a
následně předat doložení do centrálního systému účetních informací státu.
Zapsal:
V Teplýšovicích 26.6.2020
………………………....
Josef Škvor
starosta obce
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