ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE OBORA
za rok 2021
podle §17 zák. 250 / 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
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4) Hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených obcí
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
6) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2- 12 M sestavený k 31.12.2021
7) Rozvaha k 31.12.2021
8) Příloha k 31.12.2021
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
10) Návrh usnesení
Originál závěrečného účtu je uložen v kanceláři Obce Obory a je na požádání k nahlédnutí.
Potvrzuji, že všechny části závěrečného účtu jsou shodné s originálem
a mají platnost originálu.
Podpisový záznam statutárního orgánu obce Obory: Ing. Dana Lesak
…………………………

V Oboře dne: 25.5.2022

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
(v tisících Kč)

Schválený Rozpočtová Upravený Plnění
% plnění
rozpočet opatření
rozpočet k 31.12.21 k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – daňové příjmy
3344,00
120,00
3464,00 3714,50
107
Třída 2 – nedaňové příjmy
72,10
0,00
72,10
97,82
136
Třída 3 – kapitálové příjmy
25,00
0,00
25,00
38,38
153
Třída 4 – přijaté dotace
190,00
-88,20
101,80
145,85
143
Příjmy celkem
3631,10
31,80
3662,90 3996,55
109
Třída 5 – běžné výdaje
6528,39
55,41
6583,80 5427,93
82
Třída 6 – kapitálové výdaje
610,00
-30,00
580,00
211,62
36
Výdaje celkem
7138,39
25,41
7163,80 5640,55
79
Saldo: Příjmy - výdaje
-3507,29
6,39
-3500,90 -1643,00
xxxx
Třída 8 – financování
3507,29
-6,39
3500,90 1643,00
xxxx
přijaté úvěry a půjčky
splátky úvěrů
fond rezerv
fond sociální
prostředky minulých let 3507,29
3500,90
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání
příjmů a výdajů) jsou k nahlédnutí na OÚ. Překročení nebo nenaplnění příjmů a výdajů podle
paragrafů a položek jsou rozepsány a odůvodněny v komentáři.

2. Stav účelových fondů a finančních aktiv
Obec nevytvořila žádné účelové fondy.

3. Doplňující informace k účetní závěrce
Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2021: 5961899,41 Kč
Saldo příjmů a výdajů bylo ve výši -1643000,60 Kč.
Výsledek hospodaření byl ve výši 1115372,38 Kč (výsledek hospodaření ve výkazu zisku a
ztráty je rozdíl mezi účty výnosů - 6xx a nákladů 5xx). Výsledek z hospodaření za rok 2021
bude ve výši 1115372,38 Kč převeden v roce 2022 na nerozdělený zisk minulých let.
Rozdíl ve výsledcích ve vztahu k hotovosti (saldo příjmů a výdajů) a výsledku
hospodaření:
1. Nejvýznamnější rozdíl činí to, že do nákladů (5xx) nejdou výdaje na pořízení
dlouhodobého majetku (třída 0), ale výdajem rozpočtu jsou.
2. Do nákladů jdou i předpisy závazků - přijatá plnění služeb a zboží, ale pokud není uhrazen,
tedy není ve výdajích rozpočtu (výdajem bude až v následujícím období).

3. Ve výdajích jsou také plnění, která byla uhrazena, ale byla již nákladem minulých let.
Obdobné je to s příjmy, které jsou buďto na zálohách nebo se jedná o příjmy budoucích
období.
4. Majetek v roce 2021: V roce 2021 byl stávající majetek udržován. Byl pořízen kiosek ÚD a
realizována taktéž kanalizační přípojka pro OÚ Obora, dokončena v roce 2022.
5. V roce 2021 došlo k výstavbě plánovaných kanalizačních přípojek. Výstavba byla
dokončena v roce 2022. Zároveň byly přípojky postupně předávány.

4. Hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených
obcí
Obec není zřizovatelem žádné takové organizace.

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem 145852,42 Kč
Poskytovatel Účel
KÚPK
KÚPK
KÚPK

Příspěvek 98037
Výkon státní správy
Volby 98071

ÚZ položka rozpočet
4111
4112
4111

0,70800,31000,-

čerpání
44052,42
70800,31000,-

%
100
100
100

Dotace na volby byly vyúčtovány k 19. 1. 2022 (viz tabulka část A včetně komentáře, ostatní
se nevyúčtovávají.

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice KÚPK, ekonomický odb., odd. finanční
kontroly za vedení kontroly Ing. Pavlíny Melčové Bočanové , dne 3. března 2022. Závěry:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Závěrečný účet obce Obora předkládá starostka obce v součinnosti s finančním výborem a
účetní obce.
V Oboře, 25. května 2022

