
Protokol o schvalování účetní závěrky
Městské části Brno-Medlánky za rok 2O21

ldentifikace schvalované účetní závěrkv :

účetni závěrka k 31.12.2021

Zaúčetníjednotku: MČ Brno-Medlánky
Název: Městská část Brno-Medlánky
Sídlo: Hudcova 23917, 621 00 Brno
lČ: 44992785

Datum rozhodování o schválení účetní závěrkv: 15.6.2022

ldentifikace rozhod ujících osob :

Členové zastupitelstva MČ Brno-Medlánky:
dle prezenční listiny 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky, konaného dne

15.6.2022

předložené podkladv pro schválení účetní závěrkv:

- Rozvaha k 31 .12.2021- příloha účetní závěrky MČ Brno-Medlánky za rok2021
- yýkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 - příloha účetní závěrky MČ Brno-Medlánky za

rok2021
- příloha k 31. 12.2021- je přílohou účetní závěrky MČ Brno-Medlánky zarok2021
- Protokol č. 1t2022 o výsledku veřejnosprávni kontroly zarok2021

Mateřská škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace
- Protokol č. 212022 o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok2021

Základní škola Brno, Hudcova 435147, příspěvková organizace
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Medlánky za období od

1.1.2021- 31, 12.2021 - je součástí Závěrečného účtu MČ Brno-Medlánky za rok
2021

- lnventa rizační zpráva za rok 2021 - je příloh ou Závérečného účtu MČ Brno-

Medlánky za rok 2021



VÝrok o schválení úěetní závěrkv:

Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky schvaluje účetní závěrku městské části
Brno-Medlánky sestavenou ke dni 31.12.2021.

vviádření účetní iednotkv k vÝroku:

Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle ustanovení § a Vyhlášky č. 22012013 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictvi a finanční situace
MČ Brno-Medlánky (účetníjednotky) a účetní závěrku schvaluje.
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Zpracovala: lvana Procházková /-,rz,z- 7 /

referentka Úseku rozpoétu a finaícovani ÚtvtČ Brno-Medlánky

Za účetni jednotku: JUDr, Michal Marek
starosta MC Brno-Medlánky



}

sestavenou ke dni 31 ,12.2021 :

účetní závérka městské části Brno-Medlánky za rok 2021 sestavená ke dni

31.12.2021 byla schválena na 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky,
konaném dne 1 5.6.2022, pod bodem usnesení č.04119.


