Protokol o schvalování účetní závěrky
dle § 11 Vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek
1) Identifikace schvalované účetní závěrky

Účetní závěrka za Město Újezd u Brna, Komenského 107,664 53 Újezd u Brna, IČ: 00282740
za účetní období 2013

2) Datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky

10. února 2014

3) Identifikace osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky

Zastupitelstvo města - ThDr. Jan Hradil, ThD., Karel Hradský, Martina Matějková, Ing. Vlastimil
Bílek, Ph.D., Mgr. Markéta

Markelová,

Bohuslava

Rambousková,

Ivana

Mácová,

Dáša

Menšíková, PaeDr. Radovan Šembera, Mgr. Marie Jadrná, Ing. Marie Kozáková, Ing. Pavel
Petlák, Ing. Antonín Dvorník, Ing. Miloš Zapletal

4) Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Újezd u Brna, IČ: 00282740 za účetní
období 2013 počtem hlasů 14.

Zastupitelstvo města schvaluje hospodářský výsledek ve výši 11.728.002,69 Kč a pověřuje Ing.
Janu Jarošovou jeho přeúčtováním na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních
období.

Přehled hlasování dle § 24 včetně odůvodnění:
ThDr. Jan Hradil, ThD.

schvaluje

Karel Hradský

schvaluje

Martina Matějková

schvaluje

Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

schvaluje

Mgr. Markéta Markelová

schvaluje

Bohuslava Rambousková

schvaluje

Ivana Mácová

schvaluje

Dáša Menšíková

schvaluje

PaeDr. Radovan Šembera

schvaluje

Mgr. Marie Jadrná

schvaluje

Ing. Marie Kozáková

schvaluje

Ing. Pavel Petlák

schvaluje

Ing. Antonín Dvorník

schvaluje

Ing. Miloš Zapletal

schvaluje

5) Zápis o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst.3

xxxxxxxxxx
6) Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6 odst.3, případně popis
dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky

Předložené podklady pro schvalování účetní závěrky Zastupitelstvu města dle § 5 Vyhlášky
č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek
a) Schvalovaná účetní závěrka k 31.12.2013

- rozvaha, výsledovka, příloha

b) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
c) Zpráva o výsledku finanční kontroly
d) Inventarizační zpráva
e) Mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2013, k 30. 6. 2013, k 30. 9. 2013 - v průběhu účetního
období byly zveřejněny na webových stránkách města
f)

Výkazy FIN 2-12 k 31.3.2013,

k 30. 6. 2013, k 30.9.2013,

k 31.12.2013

účetního období byly zveřejněny na webových stránkách města
g) Zápisy kontrolního a finančního výboru
h) Zápisy z provedených veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací
i)

Finanční vypořádání dotací
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- v průběhu

Zastupitelstvo města na základě předložených podkladů zkonstatovalo, že schvalovaná účetní
závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných dle § 4 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

7)

Vyjádření účetní jednotky

k výroku o schválení

nebo neschválení

účetní

závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle §7 odst.3, případně
k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky

Účetní jednotka přijímá výrok o schválení účetní závěrky bez námitek.

V Újezdě u Brna dne 10. 2. 2014

n Hradil, ThD.
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