
Protokol o schvalování účetní závěrky zarok2020

Identiíikace schvalované ríčetní závěrky:

účetní závěrka k 31.12,2020
- předložené dokumenty riěetní závěrky a ostatní: Rozvaha, yýkaz ziskl a ztáty, příloha,
Inv entaizaění zpr 6v a 2020
Za účetníjednotku: městys Křtiny,Kitiny 26,679 05 Křtiny, IČ:00280429

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 15,3,2021,29. zasedánt ZMKřriny

Identiíikace rozhodujících osob: Členové zastupitelstva nrěstyse křtiny přítomní na 29,
zuedání ZM Kitiny í 5.3.202I

Rozhodnutí o schválení účetní závěrky:

zastllpitelstvo městyse kftiny nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsalru
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky ě. 220/2013 věmý a poctivý obraz pledmětu
účétnictví a finanční situace účetní jednotky.

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2020 městyse Kftiny.

Vyjádřeni účetní jednotky k výroku:

předložené doklady ke schválení úěetní závérky byly zpt.acoviány v souladu s §4 vyhlášky č.

',20/2013 
a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti.

Uěetní j ednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skuteěnosti.
učelní jednotka zpracovala tičetrrí závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu
předmětu úěemicfií a finanční situace rlčehrí jednotky.

Finančn{ výbor městyse Křtiny nezjistil, že by rlčetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věmý a poctivý obraz předmětu
úěetnictví a finanční situace účetní jednotky a doporučuje účetní závěrku 2d20 ke sóhválení.

Za účetrrí jednotku: František Novolný, starosta měst§e L,. "\ ,.t_.t 
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osoby rozhoclující o schválení účetní závěrky, které lyužily svó právo dle §l2 vyhlášky
č.22012013:

Jrrréno a příjtnerrí
l ZastJpiLele,l

volbalrlasovaní odiivodnění
pro schválení hlasování

podpis

7, Pavel Vandas ' /)[?/2a 7pfté7._/

8. lng. .Ian Waidhoí'er

Nedílnou součástí Protokolujsou dokumenty ričetn i závěrky 2020

Protokol byl sepsán 15.3.2021 na29. zasedini ZM Křtiny

Vypracovala: Áqrita Ruby
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1. RadekBoháček ANOAJE____::::]_']:_ irpeýlu;zrrl
2, PhDr. MarceIa Kuc|rl,rikovir

3. František Noyolni \\() \l]



INvENTAltIzAčivi zpnÁva RoK 2020

o,výsledku řádnó inverrtarizace nrajelku, polrlerlávek a závazkttdle skutečnóho stavu ke dni 31.12.2020Městys Křtiny
00280429

l, Vyl-rodnooení dodržení vyhlášky č. 27Ol20l0 Sb. a vnitroorganizačních pokynů k inventarizace.

lnventarizační činaosti:
1.1. Plán inventur
plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační ko,.,-'ise postupovaly v souladus l yJtIáškou a plánem ittr cnlur.

l .2. proškolení členů invenlarizačních komisí
Proškolení probčhlo v zasedaoi míslnosti ÚM dne l 8.1 1 .2020,

t.3. Čirmost inventarizačních komisí

- 
i;:,P:::l?,x,]:::.ť",b:h'" k",o:?T:i"]|}]1ventarizační komise shledala, že položka 50 DHM
š;,;l;*l;l"l::,,j]:l"]i:i:i,:rc ooásls'o t,!i;;;;;;;;;#;ffi;""#i"*",,n"ffiř
3il,y, ",íj:ilu*!:: } .1tt ,* ilé !9zžr il';;á;#*",iuJj""'i#iiÍij
:::;il*1:::':^Y::i:'.'*,*.1,úň,',"""#i.".'..'§i.[XXlý"#,1'.H;.i.?,:"j':1;.iř.-ffi;_ ']i],*]:'lrir:,,ť O"".lise nabídnout,kl."aói," 

""i,, "t,,ru,];;]ji;ffi;,i;ffiťfi]
,::lr§"i1.*":fi:T111,1.1,,*., _ uyi" ,"1i"'"aq^*';;;;il;lrťi,l'ňl',.* *"r-

I n verrtarizovaný rnajetek: 021 budovy, stavby
022 - dlouhodobý hmotný rrrajetek
028 . dr.oblrý dIouhodoby hmotrrv maielek
018 - drobný dioulroclobý nchrnotrrý nraie|ek
0]9 - ostatl]i dlouhoLJobý nehnrotni1, lrraietck
03I .pozenrk5
041 ncdokončený dIouhodobý rrehmotný tllajetek
042 _ rredokončcné stavby (invcslice)

Dílčí inventarizační skupiryr č. 02
Vedoucí inverttarizační skupiny: Petr Palíšek Zapletal.
Clelt invenlarizačtrí skupiny: Páseh Lrnil. Mgr.
Clen inventarizačIrí skupiny: Pavel Vandas

ltrventarizovaný rlajetek: ]32 - zboží na sklaclě
účty třídy 2xx,3xx,4xx

]nvenlarizační komise proveclly inventury clle schválenóho pokynu.

přijatá opatření-ke zlepšení průběhu inventur, k informačnim tokům
]nVentarlZace probčhla řádné, podklady byly řádrť připravetry a ověřeny tla skutečnost.

Dle Plánu inventarizací bYl zjiŠtěn skL'tečný stav nrajetku, závazků a pohledávek. Skutečný stav byl zjišt,ovánk dalu 
-31j22020 a Porovnán na účetni stav, dáklaclává inu"nruru potom proběhla na stav účetnictvík31,12.2020. Nebyly zpr.acovány prvotní a rozdílovó itrventurY.

Zjištěnó mimořádnó skutečnosti:

protipovodňov,ým plánem, byia vyřazena.

Byly jmenovány inventarizační komise ve složení:
Dí]čí inventarizační skunina č. 0]
Veclorrcí itlventarizačrrí skupiny: Pásek Ernil, Mgr.
Clen inventarizačnískupiny: SrarobaFrantišik
('lcll invcntarižační skLrpiny: Jančík Radck



- PoloŽka 21 místní rozhlas vedení - komise navl,httje zkrácení cloby použiteltrosli na rok 2021 a
PoloŽku následrrě vyřadit z evidence, vzhlcdem k tonru, žc přestala plnit svoji funkci a byla nahrazena _ť
bezdrálovým rozhlasem v l.occ 20l9.

Nejsllu navržena žáclná opatření
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Stav ziištěný při inventarizaci:
učetni stav Zjištěný stav Rozdí1

013-Software 69.000.25 69.000,25 0
0 ] 8- Drobný.Irehrrrorný majcrď 136.29l ,14 136.29I,]4 0

Q|!-Qs!a!n í nehmotný maj etek 592.900.00 5 92,900,00 0
02 LBudovy,stavby 44 \qq 4)) 1á 44.599,422,34 0
022-Samostatné movité věci 9.651.tj2(1.20 9.65!.076,20 0
028-Drobný hmotný majetck 3.923.384.42 3.92,3.384,4z 0
03 i-Pozemky 2.391.166,75 2.391.I66,75 0
032-Kulturní předměty 993.811,30 993,81 1,30 0
042-Nedok ončenó inl,eslice 12.642.890,23 12.642.890,23 0
073 -Oprávky k soítware 40.261,00 40.261,00 0
078-0právky k DDNM 136.291,74 136.291,14 0
079-0právky k DNM 8 1 ,186,00 81 ,1 8ó,00 0
081-Oprávky ke slavbám 1 l .465.528,00 1 1,465,528,00 0
082-Oprávky k DHM 2.535,211 ,90 ) §,l5 :)l7 C){l 0
088- Oprávky k DDI{M 3.923 .384,42 3.923.384,42 0
1 32-Reklaniní předměty 76,802,00 76.802,00 0
185-0pravná položka k l32 3 3.506,00 3 3.506,00 0
23 l -Základni běžný účet 11,.269.478,45 11.269.478,45 0
236-Bčžné účty fondů ÚSc 1ťoncl op.a, .škc,lv) 1.412.000,00 1.412,000,00 0
261.Pokladna 7.575.00 1 .57 5,0{) 0
263-Stravenky, mince k vítálrí občánků 6,180.00 6.180,00 0
3 1 1 -Odběratelé (vydarré faktury) 49,065,00 49.065,00 0
3 14-Poskytnutó provozní zálohy 171 .490,00 171 .490,00 0
3 15-Polrledávky za rozpočtovýni příjmy 54.5l 1,00 54,5 1 1,00 0
321-Dodavateló 3.737 .957 .82 3.737.951,82 0
3 3 l -Zarněstnarrci ]78.939,00 178.939,00 0
336-Zúčt.s inst. soc. a zdrav, 54.5 89,00 54.589,00 0
337 -Zdrav otni pojištění 29.856,00 29.85ó,00 0
34I-Da! z příjmu právnických osob 31 .540,00 31.540,00 0
342-0stalní pŤímé danč 28.306,00 28.306.00 0
349-Závazky vůči ÚSC, DSo 1t}.500,00 10,500,00 0
]! -,$$ttodobe posk}tnuté zál.na transfery 203.398,21 203.398,21 0
3 74-Krátkodobá přijatá zál.na transfery 2.589.944,18 2.589.944,18 0
f] 9-Zttkonné poj ištění pracovnici 1 ,809,00 1.809,00 0
383-Výdaje příštích období 9.047 ,00 9.047,00 0
3 85- Přijmy příštích období 40.620,00 40,620,00 0
]q 8:q9h4dné účty aktivní. přij ató dotace 6.593.241,90 6.593.24,7,90 0
389-Dohadné účty trrasivní 185.892,59 185.892,59 0
401- Jmění účetní jcdnotky 33.300,297,82 33.300.29],82 0
403-Dotace na pořízení majetku 18.521.654,59 l8,521.654,59 0
4l9-Fond obnovy ZŠ a MŠ 1 .4l2.000,00 1.4l2.000,00 0
45 1 -Dloulrodobé ťrvěry 1 .999.521,00 l .999,521 ,00 0
459-Ostatní dlouh. závazky(nevyrovnané MP) 1 .08l ,00 1 .081 ,00 0
,472-Douhodobé přijaté zálohy na transfery 3.013.945,90 3,01 3.945.90 0
909'.]'odrozvalrové účty 91.632,637 ,06 91.632,637,06 0



inventarizace nebyly zjištěny další přebytk1,. nranka ani škodv

stav inventarizovaného majetku by' zjištěn přepočtením. Tento stav byl odsouhlasen s úěetním

*ffi'o'"'t'u bYla provedena porovnáním vlastní evidence pozemků s výpisem z katastráIního

V souladu se zák. 56312001Sb. o účetnictví byly prove<ieny opravné položky.

Křtiny 15.02,2020
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FrantiŠek Novotný - S{aloSta

'lako PřilohYjsou rredilnou souČástí irrvenlarizačlrí zprávy inventurní soupisy rrrajetku, závazků a pohledávek.


