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ZÁPIS  O  NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY                                     

ZA ROK 2019 

 
Název účetní jednotky:     Obec Bezděkov 

Sídlo:                                 Bezděkov čp. 7, 339 01 Klatovy 

Právní forma:                     Územně samosprávný celek 

IČ:                                      00255220 

  

 

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:  

Zastupitelstvo  obce Bezděkov č. 10/2020,  dne 4. června 2020, usn. č. 99/2020 

 

   

 

Ke schválení účetní závěrky obce Bezděkov za rok 2019 byly předloženy dokumenty: 

 Rozvaha k 31.12.2019 

 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019 

 Příloha účetní závěrky k 31.12.2019 

 Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019 

  

 

 

Výrok o neschválení účetní závěrky: 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje účetní závěrku obce Bezděkov,                            

IČ: 00255220 za rok 2019. 
 

 

Popis skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena: 

 

Ke schválení účetní závěrky obce byly zastupitelstvu obce předloženy shora popsané 

dokumenty. Naopak předložena nebyla inventarizační zpráva za rok 2019. Podle § 4 vyhlášky 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 

účetních jednotek, je účetní jednotka povinna zajistit přípravu a předložení podkladů 

pro schvalování účetní závěrky schvalujícímu orgánu, tedy zastupitelstvu obce, přehledným 

způsobem.  

 

Odůvodnění neschválení: 
 

Vzhledem k absenci inventarizační zprávy za rok 2019 došlo zastupitelstvo obce k závěru, že 

účetnictví obce není úplné a průkazné a účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 

Lhůta k odstranění zjištěných vad: 
 

Provedení řádné inventarizace za rok 2020 k datu 31.12.2020 – termín nejpozději do: 

28.2.2021 
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Účetní závěrku Obce Bezděkov za rok 2019 neschválilo zastupitelstvo obce ve složení: 

 

Mgr. Xenie Begerl     

Mgr. Petr Papoušek   

Ing. Pavel Kovářík  

Ing. Petr Uldrych  

Václav Pavlík           

Jaroslava Bartlová 

Petr Jelínek 

Bc. Jana Martinásková 

Přemysl Šlechta 

Jan Ježek 

Bohuslav Bohatý 

Mgr. Jaroslava Gaboríková 

Lenka Grasslová 

Ing. Zbyněk Svoboda 

 

Zastupitel obce Pavel Šabatka byl z jednání zastupitelstva řádně omluven a jednání 

zastupitelstva se nezúčastnil.                         

 

 

 

 Neschváleno jednomyslně (viz. usnesení zastupitelstva obce Bezděkov ze dne 4.6.2020) 

 

 

 

Účetní jednotka bere na vědomí výrok zastupitelstva obce o neschválení účetní závěrky za rok 

2019. 

 

 

 

 

                                                                             .…………..………………….. 

                                                                              Mgr. Xenie Begerl - starostka 

                                                      podpis a razítko obce 

 

 

 

 


