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Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY
Třída

Skutečnost

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

2824075.62

2324300.00

2834603.17

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

475820.72

485700.00

611800.00

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

680069.00

35000.00

715070.00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

117766,92

55000.00

123296.83

CELKEM PŘÍJMY

4097732.26

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

2900000.00

4284770.00

VÝDAJE
Třída

Skutečnost

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

2198364.95

2253000.00

2647200.00

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2410551.87

1037000.00

2416800.00

CELKEM VÝDAJE

4608916.82

3290000.00

5064000.00

Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin 2-12M, sestava k 31.12.2021, který je přílohou závěrečného účtu.

Významné akce r. 2021
* zakoupení sekačky na údržbu obecní zeleně
* kanalizační přípojky k RD

Přehled přijatých dotací :
Souhrnný dotační vztah
56.600,Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
34.791,92
Dotace na volby
31.000,-

- použito 26 375,00

Celkem dotace
117 766,92
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 117 766,92. Rozpis přijatých dotací je zpracován
v přehledu. Dotace byly řádně vyúčtovány v rámci finančního vypořádání.

Finanční majetek ,pohledávky a závazky obce k 31.12.2021

a) finanční majetek : zůstatek na běž.účtu vedeném u ČS k 31.12.2021

5 297 051,90

zůstatek na účtu vedeném u ČNB k 31.12.2021

558 407,21

zůstatek na účtu vedeném u ČS - rezerva ČOV k 31.12.2021

40 000,00

zůstatek pokladny obce k 31.12.2021

25 781,00

b) pohledávky obce k 31.12.2021
- z toho Mzdové náklady 12/2021
- z toho Výnosy příštích období ( DPPO)
- z toho Dohadné účty – náklady na spotřebu elektřiny a plynu
- z toho neproplacené vydané faktury

226 192,00
41 452,00
112 480,00
72 260,00
0,-

c) závazky obce k 31.12.2021

72 260,00

- z toho poskytnuté zálohy na elektřinu

72 260,00

- z toho neuhrazené došlé faktury

0,-

Hospodaření s majetkem obce:

Majetek

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Změna stavu

Konečný stav k 31.12

230750.00

0.00

230750.00

13857307.20

0.00

13857307.20

25866.68

49990.00

75856.68

998161.18

10586.19

1008747.37

976882,46

0.00

976882,46

Dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

63750.00

0.00

63750.00

26279740.23

2364561.87

28644302.10

Hospodářský výsledek obce za rok 2021
Náklady v roce 2021 celkem :

2 037 801,23

Výnosy v roce 2021 celkem :

4 047 837,54

Hospodářský výsledek za rok 2021 : 2 010 036,31

Obec v roce 2021 ukončila hospodaření se ziskem.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Bylo provedeno ve dnech 09.12.2021 a 19.05.2022 dle ustanovení Zák.č.420/2004 Sb. kontrolou
krajského úřadu Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání :

B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Občov:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
§ 17 odst. 7, neboť:
Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem. Zastupitelstvo
na svém zasedání dne 10.6.2021 schválilo Závěrečný účet za rok 2020 s vyjádřením "bez výhrad",
Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání ale nebyla jeho součástí.
NENAPRAVENO
bude předmětem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Přílohy závěrečného účtu :
Účetní výkazy

- Rozvaha
- Příloha

Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2021.

Finanční výkazy

- Fin 2-12M
- Výkaz zisku a ztráty

