
Protokol o schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce  

Sklené nad Oslavou 

Předmětem schvalování je účetní závěrka a závěrečný účet obce Sklené nad Oslavou za rok 2019 

sestavená k 31. 12. 2019. Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu bylo uskutečněno na 

veřejném zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou konaném dne 27.5.2020 na základě 

podkladů dodaných od účetní obce, a to zejména schvalované účetní závěrky, inventarizační zprávy, 

zprávy (auditora) o přezkoumání hospodaření, (dokladů o provedených opravách chyb zjištěných při 

přezkoumání hospodaření včetně jejich dopadu na schvalovanou účetní závěrku) a dalších účetních 

záznamů vyžádaných zastupitelstvem obce Sklené nad Oslavou. 

Osoby, které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne 27.5.2020: 

- Zdenek Haller – starosta obce……………………………………………………… 

- Tomáš Láznička – místostarosta obce…………………………………………….... 

- Miloslav Tulis –  člen zastupitelstva………………………………………………... 

- Anežka Klimešová –  člen zastupitelstva …………………………………………... 

- Roman Stupka –  člen zastupitelstva ……………………………………………….. 

- Jaroslav Bartošek –  člen zastupitelstva …………………………………………….. 

- Josef Hořínek –  člen zastupitelstva ………………………………………………… 

 

Z celkového počtu členů zastupitelstva obce 7 bylo přítomno 7 členů. 

Při schválení závěrky: 

Nedostatek při přezkoumání hospodaření zjištěný: 

nedostatek – nesplnění podmínky zaevidování Kupní smlouvy uzavřené 16.5.2019 na veřejném profilu 

zadavatele dle Zákona 134/2016 § 209 odst. nejdéle do 15-ti dnů od uzavření, nebylo možno již 

odstranit, protože ke zveřejnění této smlouvy na veřejném profilu zadavatele došlo až 15.10.2019. 

Nebyla však shledána žádná rizika vyplývající z chyby, která by mohla mít negativní dopad na 

hospodaření obce v budoucnosti. 

Zastupitelstvo obce Sklené nad Oslavou souhlasí s celoročním hospodařením obce (Závěrečný účet 

spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019) s výhradou. 

Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů 7:0, že schvalovaná účetní závěrka spolu se závěrečným 

účtem poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Sklené nad Oslavou (účetní jednotky) a 

účetní závěrku a závěrečný účet schvaluje s výhradou.  

 

Vyjádření účetní obce paní Petry Jakubcové k výroku o schválení účetní závěrky: 

Účetní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek………………………………………….. 


