
Příloha k zápisu z Valné hromady Svazku obcí Koš ťálov Libštát dne 27.6.2022 
 
 

 

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021 
 
 

Identifikace schvalované účetní závěrky 
   Účetní závěrka k 31.12.2021 

Účetní jednotka 
Název:        Svazek obcí Koštálov Libštát 
Sídlo:          Košťálov 201, 512 02 Košťálov 
IČ:               62013203 
Právní norma:    svazek obcí 
Předmět podnikání:  zásobování vodou 
 

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:     27.6.2022, zasedání od 18:10h. 
Usnesení schválení účetní závěrky:  Zápis z jednání orgánu pro schvalování roční účetní 
závěrky Svazku obcí Košťálov Libštát a Usnesení z jednání orgánu pro schvalování roční 
účetní závěrky Svazku obcí Košťálov Libštát  
 
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky: 
Rozvaha k    31.12.2021 
Výkaz zisku a ztráty k  31.12.2021 
Příloha k    31.12.2021 
Inventarizační zpráva k  31.12.2021 
 
Předkladatel podkladů:  účetní svazku Věra Seidlová 
 
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle §50 odst.2, písm.b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích: 
Tříčlenný orgán svazku obcí Košťálov Libštát  pro schvalování účetní závěrky-  
Pavel Janata, Irena Janatová  a Ing. Miroslav Cincibus 
 
Výrok o schválení účetní závěrky: 
Tříčlenný orgán svazku účetní závěrku za rok 2021 schvaluje usnesení:  
 
Orgán pro schvalování roční účetní závěrky Svazku obcí Košťálov a Libštát  schvaluje Účetní 
závěrku za roční účetní období 2021 k rozvahovému dni včetně povinných  příloh: rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty, příloha s doplňujícími informacemi a inventarizační zpráva. Výsledek 
hospodaření -446 778,48 (ztráta)  bylo schváleno všemi hlasy tří přítomných členů. 
 
Vyjádření účetní jednotky k výroku: 
Tříčlenný orgán svazku rozhodl, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností 
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví  
a finanční situace Svazku obcí Košťálov Libštát.  V průběhu celého roku byla správně prováděna  
předběžná a průběžná finanční kontrola.   
 
 
Vyjádření účetní svazku obcí k výroku o schválení účetní závěrky: 



                     

 

Účetní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek. 
 
Na počátku roku 2022 tvoří účet 431 částku  -446 778,48  Kč. Na základě tohoto rozhodnutí 
schvaluje tříčlenný orgán svazku  převést výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet 431 
na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období.  

 
 
Za tříčlenný schvalovací orgán svazku: 
 
Pavel Janata     ………………………… 
 
Irena Janatová     ………………………… 
 
Ing. Miroslav Cincibus    ………………………… 
 
 
Za účetní jednotku:  
 
Předseda svazku Milan Havlík  ………………………… 
 
 
 
V Košťálově dne: 27.6.2022 


