Obec Zběšičky

Závěrečný účet obce za rok 2021
sestavený ke dni 31.12.2021
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Vyvěšeno na úřední desce i v el.podobě 20.6.2022
Sejmuto:............................................

Schváleno ZO dne:…17. 6. 2022.... č.usnesení: ...3/2022. ......

Závěrečný účet obce Zběšičky za r.2021
dle § 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Rozpočet obce Zběšičky na r.2021 byl schválen na straně příjmů ve výši 3 964 984,- Kč, na
straně výdajů ve výši 1 874 343,42 Kč a přebytek 2 090 640,58 Kč.
Skutečné plnění rozpočtu obce za r.2021 bylo na straně příjmů po konsolidaci ve výši
4 476 295,20 Kč a na straně výdajů po konsolidaci ve výši 3 740 031 08 Kč. Rozdíl příjmů a
výdajů byl přebytek ve výši 736 264,12 Kč.
Ke změnám výše příjmů oproti schválenému rozpočtu došlo zvýšením daňových příjmů a
dotací během roku o 486 tis.Kč a navýšení u výdajů bylo způsobeno především nákupem
pozemku ve Zběšičkách za 1 091 tis. Kč, rekonstrukcí veřejného osvětlení ve výši 303 tis.Kč
a opravou MK za 196 tis. Kč.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Přezkoumání bylo zahájeno
dne 20.07.2021 doručením písemného oznámení. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo
provedeno dne 4.11.2021 a konečné přezkoumání dne 05.05.2022. Přezkoumání hospodaření
bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
epidemiologickou situací na území České republiky.
Přezkoumané období od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Závěr zprávy: Byla zjištěna chyba a nedostatek, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: územní celek nedodržel obsahové
vymezení položky výkazu zisku a ztráty “Náklady z činnosti“
Kontrolou výkazu zisku a ztráty sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2021 a Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M sestaveného ke dni 31. 12. 2021 bylo zjištěno, že obec chybně účtovala o
daru, neboť nesouhlasí vazba mezi účtem 543 - Dary a jiná bezúplatná předání a rozpočtovou
položkou 5194 - Věcné dary. Rozdíl je 543,- Kč.

Přílohy závěrečného účtu: Plnění rozpočtu dle tříd
Bilance dotací
Přehled majetku k 31.12.2021
účetní výkazy FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2021
a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu
kraje

Ve Zběšičkách 9.5.2022
Byla provedena následná finanční kontrola.
Hlavní účetní:
Správce rozpočtu:

Jana Janoušková
Jana Janoušková

Statutární zástupce a příkazce:

Ladislav Digitálně
podepsal
Sobotka
Sobotk Ladislav
Datum:
2022.06.20
a
07:12:08 +02'00'

Ladislav Sobotka - starosta

Zveřejnění Závěrečného účtu obce , včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, v plném
rozsahu je na internetových stránkách obce www.zbesicky.cz nebo v písemné podobě je nahlédnutí
v kanceláři OÚ Zběšičky v úředních hodinách

