
 

 

  

Datum zasedání: 2.6.2022         Rada Středočeského kraje 
  

 

                   Tisk číslo: 1304(2022) 
  

 

Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace v oblasti Odboru dopravy za 
rok 2021 
 
 
Materiál bude předložen do:         

Předkládací zpráva: 
Radní pro oblast silniční dopravy v souladu s jehož zákonnými kompetencemi předkládá Radě 
Středočeského kraje ke schválení účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Středočeského 
kraje v oblasti dopravy. Jedná se o Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci. Radě 
Středočeského kraje je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1, písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno schvalovat účetní závěrku krajem 
zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni. 
 
Z výše uvedeného důvodu je účetní závěrka příspěvkové organizace, sestavena k rozvahovému dni 
31. 12. 2021, předkládána Radě Středočeského kraje ke schválení, a to včetně souvisejících 
významných podkladů, jak je definováno v § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. Účetní závěrka příspěvkové 
organizace je přílohou č. 1 k Tisku č. 1304 (2022). 
 
Finanční krytí: 

0,00 Kč 

Bez finančního plnění 

Předkladatel: Zpracovatel: 

PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, LL.M., MBA, 
radní pro oblast silniční dopravy 

 

Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy 

Mgr. Jiří Bejlovec, vedoucí oddělení pozemních 
komunikací 

Ing. Veronika Hájková, ekonom 

Projednáno: Doporučení: ANO – NE 

Ing. Blanka Mikulová, vedoucí Odboru finančního -  pověřena zastupováním 

 
Projednáno v orgánech kraje: 



 

 

      

      

 

Související usnesení: 

       
 



 

 

Návrh usnesení: 
Rada kraje po projednání 

I .  s c h v a l u j e  
účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizaci Krajské správě a údržbě silnic Středočeského 
kraje dle přílohy č. 1 k Tisku č. 1304 (2022) 

I I .  u k l á d á  
Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit zpracování protokolu o schvalování účetní závěrky ve 
smyslu § 11 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek a jejich předložení k podpisu k tomu zmocněné osobě 
Termín: 15. 6. 2022 

Odpovídá: Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy 

I I I .  u k l á d á  
Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit předání podepsaného protokolu řediteli příspěvkové 
organizace Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje 
Termín: 30. 6. 2022 

Odpovídá: Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy 

I V .  u k l á d á  
příspěvkové organizaci Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, zajistit předání 
protokolu o schválení účetní závěrky do centrálního systému účetních informací státu podle 
technické vyhlášky o účetních záznamech 
Termín: 30. 6. 2022 

Odpovídá: Ing. Jan Lichtneger, KSÚS ředitel 

V .  z m o c ň u j e  
ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje, Mgr. Jana Loušku, podepsat protokol o schválení 
účetní závěrky za rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Krajskou správu a údržbě silnic 
Středočeského kraje 
 
Příloha: 

1. pr1_ KSÚS 
 
 


