Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 353/60/2022
ze dne 20.5.2022

ke schválení Účetní závěrky obchodní společnosti
Obec Zdiby – reality s.r.o. za rok 2021
Rada obce Zdiby

I.

Schvaluje,
Účetní závěrku společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o. za rok 2021.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:
Přílohy:

starostka
starostka
Obecní úřad – účetní
Účetní výkazy obchodní společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o. za r. 2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 353/60/2022
Předmětem schvalování je účetní závěrka obchodní společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o.
za rok 2021 sestavená k 31. 12. 2021 (dále jen „účetní závěrka“). Schvalování účetní
závěrky bude uskutečněno na zasedání rady obce Zdiby na základě podkladů dodaných
jednatelkou obchodní společnosti s ručením omezeným, paní Mgr. Beatou Sabolovou.
Podklady, které se radě předkládají, jsou následující:
a) Rozvaha sestavená k 31.12.2021
- obsahující uspořádaný přehled majetku příspěvkové organizace obce, z
hlediska struktury a objemu aktiv a pasiv. Celkový objem aktiv a pasiv je ve výši
87 tis. Kč. Dlouhodobý majetek obchodní společnosti je nulový a oběžná aktiva
jsou evidovány ve výši 62 tis. Kč. Podrobné členění aktiv a pasiv je uvedeno
v daném účetním výkaze.
b) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
- zachycuje hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2021, tedy její
náklady a výnosy. Výsledek hospodaření běžného účetního období před
zdaněním byl ve výši 72 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření vznikl z dodanění
závazků vzniklých do roku 2018, které nebyly uhrazeny.
c) Příloha k 31.12.2021
- vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.
Společnost neposkytla žádné úvěry, půjčky ani jiná plnění.

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2021
( ve zjednodušeném rozsahu)
§ 39
(1)

Název a sídlo organizace
Obec Zdiby – reality s.r.o.
Zdiby - Veltěž 250 66, Průběžná 11
IČ: 27175553
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
Datum zápisu
23.srpna 2004
Předmět podnikání
-

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení

Statutární orgán
Jednatelka
Mgr. Beáta Sabolová, dat.nar.
vznik funkce dne 30. listopadu 2018
Rozhodující nebo podstatný vliv
ve společnosti
Společníci
Obec Zdiby, IČ:00241032, Zdiby, Průběžná 160,250 66
(2)

Podíl na základním kapitálu
ve společnostech s podst.nebo rozhodujícím vlivem
Žádné podíly společnost nemá.

(3)

Počet zaměstnanců
0

(4)

Půjčky,úvěry a ostatní plnění poskytnuté členům stat.orgánů, nebo
jiných řídících orgánů
Žádné úvěry, půjčky ani jiná plnění společnost neposkytla.

(5)

Účetní metody a obecné účetní zásady
a) Účetnictví je vedeno v souladu s § 7 odst.1 zákona
b) Žádné odchylky dle § 7 odst.5 zákona nejsou
c) Opravné položky nebyly účtovány, přepočet cizích měn kurzem ČNB
v den účetního případu, majetek je oceněn pořizovací cenou

(6)

Doplňující informace k Rozvaze
(v tis.kč)
řádek č.5

dlouhodobý hm.majetek
viz bod 7

Doplňující informace k Výkazu zisku ztráty
(7)

Dlouhodobý hmotný(HM) a nehmotný majetek(NHM)
(v tis.kč)
k 31.12.2020

Skupina

k 31.12.2021

Poř.cena

Oprávky

Poř.cena

Oprávky

pozemky

0

0

0

0

stavby
sam.movité věci a
soubory
dopravní prostředky
+stroje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

inventář

0

0

0

0

zřizovací výdaje

0

0

0

0

jiný dlouhodobý NM

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

HM

NHM

0

k 31.12.2021
Skupina

Poř.cena

Oprávky

0

0

dopravní prostředky

0

0

inventář

0

0

NHM
finanční majetek(včetně
nedokončeného)

0

0

0

0

zřizovací výdaje

0

0

celkem

0

HM
stroje přístroje a
zařízení

0
k 31.12.2021

Skupina

Poř.cena

Daň.náklady

formou fin.pronájmu

0

0

stroje přístroje a zař.

0

0

dopravní prostředky

0

0

Celkem

0

0

HM pořízený

Společnost nemá žádné HM zatížený zástavním právem.
Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti k 31.12.2021
0,00 Kč
Pohledávky ve skupině, ani pohledávky kryté podle zást.práva
společnost nemá.
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti k 31.12.2021
0,00 Kč
Závazky ve skupině, ani pohledávky kryté podle zást.práva
společnost nemá.
Významné události od 1.1.2021 k datu sestavení účetní závěrky,
žádné nenastaly.
(8)

Výkaz zisků a ztráty - účelové členění
Netýká se společnosti.

V Praze dne: 20.5.2022

Mgr. Beáta Sabolová

