
PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE MOKROSUKY
ZA ROK 2018

Název účetní jednotky:  Obec Mokrosuky

Sídlo:  Mokrosuky 66, 342 01 Sušice

Právní forma:  Právnická osoba

IČ:  00573329

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 

Výnosy celkem, zahrnují výnosy z prodeje dřeva, z vodného, ze služeb, ze správních 
poplatků, z místních poplatků, z úroků na běžném účtu, z prodeje akcií u České 
spořitelny a.s., z dotací ze státního rozpočtu a výnosy ze sdílených daní

  činí:   5.320.557,- Kč

Náklady celkem, které zahrnují investiční akce, jako např. rekonstrukce místního rozhlasu a 
„potoka Matky Boží“, v rámci DSO bylo provedeno osvícení našich kapliček, 
nákup pozemků, spotřebu materiálu a energie, opravy, cestovné, ostatní služby, 
občerstvení, mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku, náklady na transfery 
občanským sdružením, spolkům, obcím

    činí:    4.411.886,- Kč

Výsledek hospodaření obce Mokrosuky za rok 2018 je uzavřeno přebytkem 908.671,- Kč.

Mezi stálá aktiva obce patří:

- Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
- Dlouhodobý finanční majetek
- Oběžná aktiva – krátkodobé pohledávky



- Krátkodobý finanční majetek
Mezi stálá pasiva obce patří: 

- jmění účetní jednotky

Ke schválení účetní závěrky za rok 2018 byly předloženy dokumenty:

- Rozvaha k 31.12.2018
- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
- Závěrečný účet obce
- Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
- Výkaz o plnění rozpočtu obce k 31.12.2018
- Inventarizační zpráva

Účetní závěrku obce Mokrosuky za rok 2018 schválilo obecní zastupitelstvo ve složení:

Zdeněk Němec – starosta
Ing. Lenka Rybová – místostarosta
Ing. Miloslav Pitro – předseda kontrolního výboru
Zdeněk Pitel – předseda finančního výboru
Václav Ryba – člen
Pavel Němec – člen
Michal Fiala – člen

J E D N O M Y S L N Ě    (viz usnesení zastupitelstva obce Mokrosuky z  18.3.2019 )

Účetní jednotka bere na vědomí výrok obecního zastupitelstva o schválení účetní závěrky za 
rok 2018.

…………………………………………

    Zdeněk Němec
        Starosta obce

Přílohy: usnesení zastupitelstva z 18.3.2019


