
OBSAH NÁVRHU   
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 

MĚSTYSE SUCHDOLU NAD ODROU 
za rok 2020 

(materiál pro jednání rady městyse a finančního výboru dne 7. 6.2021 

a zastupitelstva městyse dne 21. 6.2021)  

 
Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 43 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje Městys Suchdol nad Odrou návrh na závěrečný účet za rok 2019. 

         Důvodová zpráva  

    I. Plnění rozpočtu příjmů  

   II. Plnění rozpočtu výdajů  

  III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) 

  IV. Stavy a obraty na bankovních účtech 

   V. Peněžní fondy - informativně 

  VI. Majetek 

 VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody 

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu 

  IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (příloha č. 1) 

   X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem 
        (příloha č. 2) 

  XI. Ostatní doplňující údaje 
příloha č. 3 - příjmy v členění dle schvalovaného schématu (k bodu I.) 
příloha č. 4 - výdaje v členění dle schvalovaného schématu (k bodu II.) 
příloha č. 5 - výdaje místní správy v členění dle schvalovaného schématu (k bodu II.) 
příloha č. 6 - transfery v členění dle schvalovaného schématu (k bodu II.)  
příloha č. 7 - rekapitulace účtu sociálního fondu (k bodu V.) 
příloha č. 8 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M  
příloha č. 9 - příspěvková organizace – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky (účetní výkazy k bodu X.),                
Inventarizace, Protokol o schválení účetní závěrky, Výroční zpráva o hospodaření, Veřejnosprávní kontrola 
                     

 
 

_______________ 
                                                                                                                           Ing. Richard Ehler     
                                                                                                starosta městyse 

Zpracovala: Zdenka Bergerová 
  vedoucí finančního odboru 

    Pozn.: 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 18. 6. 2021 předáním 
v podatelně úřadu nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 21. 6.2021 

 

 

Vyvěšeno:  3. 6.2021                        Sejmuto: ________________ 


