
PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2020 

 

Účetní jednotka:  Svazek obcí Strakonicka IČ: 709 60 402 

 

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 31.12.2020 

 

Orgán oprávněný k rozhodnutí o schválení závěrky: 

VH SOS ve složení:   Irena Uhlířová, Pavla Němcová, Jana Uhriková, Pavel Polanka,  

Ing. Hana Růžičková, Ing. Stanislav Štěpánek, Josef Kubovec 

 

Předložené podklady pro schválení účetní závěrky: 

 

Rozvaha k 31.12.2020 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 

Příloha k 31.12. 2020 

Zpráva z přezkumu hospodaření účetní jednotky týkající se roku 2020 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020 

Inventarizační zpráva SOS za rok 2020 

 

Výrok o schválení účetní závěrky:  
 

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Svazku obcí Strakonicka včetně výsledků 

hospodaření SOS za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020 

 

VH SOS nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v 

souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 

situaci účetní jednotky 

 

 

Projednání a schválení účetní závěrky SOS včetně výsledku hospodaření SOS za  účetní 

období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020: 

                                                                                                               

VH SOS projednala na svém zasedání Účetní závěrku SOS za rok 2020 včetně výsledku 

hospodaření obce za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020 a v souladu s 

vyhláškou č.  220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje Účetní závěrku včetně 

výsledku hospodaření SOS za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020 bez výhrad. 

 

Účetní závěrka SOS včetně výsledku hospodaření SOS za účetní období 2020 sestavená ke 

dni 31.12.2020 byla bez připomínek projednána a schválena VH SOS dne  11.5.2021 

usnesením č. 04/01/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle §12 vyhlášky 

č.220/2013: 

 

účetní závěrku SOS schvalují: 

 

Irena Uhlířová  ..…………………………………… 

Jana Uhriková  .…………………………………….                                              

Pavel Polanka  ……………………………………… 

Vladimír Pecka ………………..…………………… 

Břetislav Hrdlička  ……………………………………. 

Stanislav Štěpánek ……….…………………………. 

Josef Kubovec..…………………….……………….. 

 

Zdeněk Filip.………………...……………………….. 

 

Hana Růžičková ……………………………………… 

 

 

 

 

V Sousedovicích dne 11.5.2021 

 

Za účetní jednotku: 

                                                                                                                                                                                                            

Předseda SOS :                                              …………………………………                  

 

Irena Uhlířová 

 

 

 


