
ilÁvnx ávřnrčNÉHo účru za rur zors

Názevobe: Cbec Kuněiwice

v souladu s § 43 ákona 1282:OOO Sb. o obcíďt areruiňuleme náň á,ěrečného účttt, spolefuě se zprárcu
o přezkoumání hospodaíení

í- liúft; o pháú pfuů a výr|aiů sr fisrc)

2-fu+o hcpodafuiís mfr*kem a o da§ích finaÉníGh operacír*r

Obec rrocpoffi s mqiefrerrr v suHl *záful1 azáwtffird,,*rr_ Pň wffir ai *n*ň }grtotfil
ítebyb 4T§Ěno, že by do§b k ponÉení prayidd hcpodffiení s m{etkem_

Nedošlo t výzrramným prirůsnm a úbytkům mafrrtlo, nqvýzí,aínďrší pohyby jsou wedeny v pňbžerré tabuhe

rlot OU 11i ákup "",

č_raoru Název položky Schv_rozp- Upr-rozp Výsledek

q

".:. : Iřída 4 - Pňiiaé transfay

rňda5-Běžnévýe{e

i],,.1,.:i i.] fýdiqe po konsolidaci 32;52



3. VytiĚ,tování finarĚnbh yáahů te státnímu rozpoěb, k rczpočtům k4iů, obcí, súáÉním fondům,
rároůúru funúl eftým lqoCml a r hcpo&lídaEfit oĎ

PfraE píosredkr
Položka Pňjato Výčerpáno Popis

4.Tvorba a použití íondů (v tis.Kč}

Obc neífiá are účdoléfuidy

5. závěrze zpníw o výsledku přezkoumání:

Pn pfu*ornffi noepoC*a* lfunrflpeklza pfudáeí íokynebylrírštěn íďtybya nedffiy
( § 10 od§t 3 pisítl. a) zfum á 4ZíYZIX S- )

Pozn: ú$ná píala o výsbdku přezkouírÉní ie přibtnu zivěrečné}to ,ičt|

6. llávrlr ugseť kžfuěrečrrénu iiiifu :

Aí Zdpk{sňlo prt**t* za*rcúú |iĚď ob@ k31-12-rt19 a vyffi{e sqtk s oebočním hospodafuním"
abbezvýhrd,.

Bí OZ scfrnak{e liffití aálÉrkl a rolr 2S'í9 - rmrdh* výke.Z" Ňbř§,

Gí t* par sc*nr*ie uý#ek lro§poderí s úm" že rdtoúie o jeho pňE ,ofu na úffi
lí}2-1ý§edd< lrcp. min. úffilkň období.

!ývěšeno: 12- 5- 2020

Dďín§e$lruú: m-5-2íť21

OBEC KUNĚďCIVICE
Kunějovice 28
330 35 Líšťany

Ič:00573086, TeL.:377 g27 07a



DaEi pfilohn tvoň?í závěr€čný účet lrteré z důvodu rozsahu neisou vyvéovány na úfudní desce,
abFil r ďspcirí v sile obecnfu rfui:

o úffitívýlay Revďp, Wtzzislru affiy, Pňtoha lr účefuízátúe avýka.F|lld2-12,
. ryáva o výsledku přezkoumání hospodaření

l<rrsrvbe ůn: zL 6. ffin.usrmlím e., /Í: rern9.

Jiří Lfiry" starmta

vácrau Kra.u, /l4/

SlavomíraPoláková, W

Ladislav l(adlec, člen


