Návrh Závěrečného účtu obce ŠESTAJOVICE za
rok 2021
( podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
Schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

Příjmy: daňové
2.919.800,-3.079.610,-3.177.062,03
nedaňové
418.300,-434.770,-429.361,97
kapitálové
10.000,-76.580,-76.580,-přijaté dotace
150.800,-415.482,12
508.482,12
---------------------------------------------------------------------------------Celkem

3.498.900,--

Výdaje: běžné

2.498.900,-1.000.000,--

kapitálové

4.006.442,12

4.191.486,12

2.868.442,12
1.138.000,--

1.732.378,66
285.667,--

----------------------------------------------------------------------------------Celkem

3.498.900,--

4.006.442,12

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Financování po konsolidaci

2.018.045,66

2.173.440,46
-2.173.440,46

Příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby jsou přílohou č. 1 ( FIN 2-12M období
12/2021).

2. Zůstatky na bankovním účtu a v pokladně ke dni 31. 12. 2021
Obec vede běžný účet v Komerční bance a.s. pobočka Náchod.
Základní běžný účet
- zůstatek
6.334.278,06 Kč
Spořicí účet
- zůstatek
5.838.240,02 Kč
Majetkový účet
- zůstatek
1.750,58 Kč
Účet ČNB

- zůstatek

888.303,83 Kč

Pokladna

- zůstatek

16.985 Kč

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Přijaté dotace
Neinvestiční transfer ze st. Rozpočtu (pol.4111)
- volby do Parlamentu ČR
- kompenzační bonus SARS Cov-2

31.000 Kč
38.682,12 Kč

Neinvestiční transfer ze st. rozpočtu (pol. 4112)
- příspěvek na výkon státní správy
Neinvestiční transfery od krajů (pol. 4122)
Investiční transfery od krajů (pol. 4222)

70.800 Kč
45.000 Kč
150.000 Kč

Poskytnuté dotace
Neinv. dotace obcím (pol. 5321)
- příspěvek za vyřizování přestupkové agendy – Jaroměř
Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům úz. úrovně (pol. 5329)
- DSO Metuje – příspěvek
- DSO Jaroměřsko – příspěvek

1.000 Kč
6.840 Kč
5.250 Kč

4. Inventarizace majetku, materiálových zásob a závazků
Stav majetku k 31. 12. 2021
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek

brutto
405.671,79
12.679.755,33
2.053.439,63

netto
268.690,12
8.175.763,29
2.053.439,6

Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

brutto
4.207,50
157.040,-13.079.467,49

netto
4.207,50
157.040,-13.079.467,49

Aktiva celkem
Pasiva celkem

23.738.608,03 Kč
23.738.608,03 Kč

5. Závazky
K 31. 12. 2021 obec má závazky vyplývající z neuhrazených faktur ve výši 16.606,07 Kč.
Krátkodobé přijaté zálohy na energie 3.731 Kč. Dále obec eviduje k 31. 12. 2021 závazky
z nevyplacených mezd za období prosinec 2021 ve výši 24.374 Kč a s tím související závazky
ze zdravotního pojištění 3.635 Kč a k finančnímu úřadu 4.426 Kč. Z vyúčtování voleb do
Parlamentu ČR vznikla vratka dotace ve výši 3.768,35 Kč.

6. Pohledávky
Obec vykazuje k 31. 12. 2021 poskytnuté provozní zálohy uhrazené ve výši 72.040 Kč
(elektrika).

7. Prodej a pronájem nemovitého majetku
V roce 2021 došlo k prodeji nemovitého majetku – pozemku.
Byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti.
V roce 2021 nedošlo k pronájmu obecního majetku - pozemku.
V roce 2021 nedošlo k pronájmu obecního majetku - nebytové prostory.

8. Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek obce – zisk je ve výši 2.195.434,76 Kč.

9. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Šestajovice za rok 2021
Audit byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 1. 3. 2022.
Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny
chyby a nedostatky – viz příloha č.5 – zpráva o přezkumu.

10.Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
obce za rok 2021 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce doporučuje přeúčtovat hospodářský výsledek obce ke dni schválení
závěrečného účtu.
V Šestajovicích dne 23. 3. 2022
Zpracovala: Alena Postupová
…………………………………..
Alena Postupová
starostka obce
Příloha č. 1. - Výkaz FIN 2-12 M
Příloha č. 2. – Rozvaha
Příloha č. 3. – Výkaz zisků a ztrát
Příloha č. 4. – Příloha účetní závěrky
Příloha č. 5. - Zpráva o přezkumu
( Pozn. Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách)
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

